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Voorwoord

LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING nauwkeurig door.
Deze bevat informatie over juiste bediening en juist
onderhoud van de machine. Zo voorkomt u persoonlijk
letsel of schade aan de machine. Dit roterend voorzetstuk
mag alleen worden gemonteerd aan, en gebruikt op een
veldhakselaar. De gebruiker moet bevoegd zijn om met
een veldhakselaar op de openbare weg te rijden. Deze
gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers op de
machine zijn ook in andere talen verkrijgbaar. Raadpleeg
uw KEMPER dealer voor de bestelling.

DEZE HANDLEIDING hoort bij de machine en moet bij
verkoop dan ook worden meegeleverd.

MATEN IN DEZE HANDLEIDING zijn metrische maten.
U.S.-maten worden ook vermeld. Gebruik alleen passende
componenten en schroeven. Voor metrische bouten en
voor inch-bouten zijn verschillende sleutels nodig.

LINKS EN RECHTS hebben betrekking op voorwaartse
beweging van de machine.

DE TERM “TRANSPORT” verwijst naar de situatie
waarbij een roterend voorzetstuk op een veldhakselaar is
gemonteerd die van A naar B rijdt.

DE TERM “VERVOER” verwijst naar de situatie waarbij
een roterend voorzetstuk op een aanhanger is geladen en
van A naar B wordt vervoerd.

Het OPLADEN EN HET VERVOER van dit roterend
voorzetstuk moet alleen worden uitgevoerd door personen
die bekend zijn met het vastzetten van lading, en die
hiervan bewijs kunnen leveren.

NOTEER DE PRODUCT-IDENTIFICATIENUMMERS
(P.I.N.) in de hoofdstukken over technische gegevens
of over product-identificatienummers. Noteer alle
nummers nauwkeurig. In het geval van diefstal kunnen
deze nummers een belangrijk hulpmiddel zijn bij de
opsporing. Uw KEMPER dealer heeft deze nummers
nodig wanneer u onderdelen bestelt. Noteer en bewaar
de identificatienummers ook nog op een andere plaats
dan op de machine.

VOOR AFLEVERING VAN DEZE MACHINE heeft uw
dealer de machine geïnspecteerd.

BEOOGD GEBRUIK: Dit ROTEREND VOORZETSTUK
mag ALLEEN worden gebruikt voor het oogsten van:

• flexibele planten met dikke steel, zoals maïs,
olifantsgras of bamboe
• planten met dunne steel, zoals graangewassen,
mosterd

Elke andere toepassing geldt als niet-reglementair
gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of
letsel die door misbruik ontstaat; de verantwoordelijkheid
hiervoor draagt uitsluitend de gebruiker.

DIT ROTEREND VOORZETSTUK MAG NIET worden
gebruikt voor het handmatig verplaatsen van enige soort
materiaal, en is niet geschikt voor het verplaatsen of
hakselen van:

• houtachtige planten met een diameter groter dan 1 mm
• hout bedoeld voor snipperen
• diervoeders zoals bieten
• metalen voorwerpen
• materiaal dat stenen bevat
Onder gebruik volgens de voorschriften wordt ook verstaan
dat de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en
onderhoudsvoorwaarden in acht worden genomen.

DIT ROTEREND VOORZETSTUK MAG ALLEEN worden
onderhouden en gerepareerd door industriële monteurs,
installateurs of personen met vergelijkbare kwalificaties.
Het elektrisch systeem mag alleen door elektriciens
worden gerepareerd. De veiligheidsvoorschriften, evenals
alle andere arbo-voorschriften en verkeersregels moeten
steeds worden opgevolgd. Het is niet toegestaan de
machine te wijzigen om andere materialen te oogsten
dan die waarvoor de machine bedoeld is. Eigenhandige
veranderingen aan het voorzetstuk sluiten elke
aansprakelijkheid van de fabrikant uit voor de daaruit
voortvloeiende schade.

DIT ROTEREND VOORZETSTUK MAG NIET worden
gebruikt in de Verenigde Staten en Canada.
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Controle voor aflevering

KM00321,00003C7 -18-12MAR15-1/1

KM00321,00008BA -18-26FEB19-1/1

Controlelijst vóór aflevering

Monteer het voorzetstuk volledig en controleer of dit
onberispelijk werkt alvorens het aan de klant te leveren.
Vink elk punt af indien dit in orde is of als de noodzakelijke
instellingen zijn uitgevoerd.

□ Alle beschermkappen openen en sluiten correct.

□ Het roterende maaibord is correct gemonteerd.

□ Afzonderlijk meegeleverde onderdelen zijn correct
gemonteerd.

□□ Alle bouten en moeren zijn met het voorgeschreven
aantrekkoppel vastgezet. Let hierbij speciaal op de bouten
waarmee de messen zijn bevestigd. Raadpleeg de in het
hoofdstuk “Onderhoud” genoemde aantrekkoppels.

□ Alle smeernippels zijn gesmeerd.

□ Alle transmissies zijn gevuld met de juiste hoeveelheid
olie/vet/koelvloeistof (zie het hoofdstuk "Smering en
periodiek onderhoud").

□ Het roterende maaibord kan correct worden ingeklapt.

□ Het roterende maaibord is gereinigd en plekken waar
lak beschadigd is zijn bijgewerkt.

□ Alle draaiende delen kunnen vrij bewegen.

□ Alle slipkoppelingen zijn gecontroleerd zoals
voorgeschreven in het hoofdstuk "Onderhoud".

□ Alle stickers zijn aangebracht en in goede staat.

□ Dit roterende maaibord is getest en is, naar mijn beste
inzicht, gereed voor aflevering aan de klant.

(Testdatum) (Handtekening technicus)

Controlelijst bij aflevering

De volgende controlelijst is een geheugensteun voor zeer
belangrijke informatie die bij de levering van de machine
direct moet worden doorgegeven aan de klant.

□ Attendeer de klant erop dat de levensduur van deze
en elke andere machine afhankelijk is van regelmatige
smering, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding.

□ Bespreek de juiste werking van het roterend voorzetstuk,
evenals de procedures en die vereist zijn voor de beste
oogst.

□ Overhandig de gebruikshandleiding aan de klant en leg
alle mogelijke instellingen uit.

□ Adviseer de klant over de correcte gewichten en de
vloeistoffen die in de banden dienen te worden gebruikt,
afhankelijk van het type veldhakselaar.

□ Roterende voorzetstukken alleen voor type 498 CLAAS
veldhakselaars: Programmeer module A130FAM voor
de aandrijving van het variabele voorzetstuk (optionele
uitrusting).

□ De klant is geattendeerd op de veiligheidsmaatregelen
die gelden bij gebruik van het roterende maaibord.

□ Nodig de klant om langs te komen om eventuele
problemen te bespreken die zijn voorgekomen bij het
gebruik van het roterende voorzetstuk.

□ De klant is geadviseerd het serienummer van dit
roterende maaibord te noteren in de daarvoor bestemde
ruimte aan het einde van deze handleiding.

□ Verwijder en bewaar deze pagina.

(Handtekening technicus) (Handtekening klant)
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Controle voor aflevering

OUCC002,0002816 -18-14OCT07-1/1

After-Sale controlelijst

Bij de start van het oogstseizoen moeten de volgende
onderdelen van het nieuwe roterend voorzetstuk worden
gecontroleerd.

□ Alle bouten en moeren zijn met het voorgeschreven
aantrekkoppel vastgezet. Besteed met name aandacht
aan de bevestigingsbouten van de messen. Raadpleeg de
in het hoofdstuk “Onderhoud” genoemde aantrekkoppels.

□ Alle veiligheidskappen zijn geplaatst en goed vastgezet.

□ Controle op defecte of beschadigde onderdelen.
Vervang alle defecte of beschadigde onderdelen door
originele onderdelen.

□ Controle op de werking van het roterend voorzetstuk.
Laat het roterend voorzetstuk zo mogelijk draaien.

□ Controle op slijtage van de messen.

□ De juiste oogstmethodieken zijn opnieuw besproken, dit
is nodig voor een goede kuilvoeropslag.

□ Bekijken van de gehele gebruikshandleiding samen met
de klant en benadrukken van het belang van een juiste en
regelmatige smering en de veiligheidsmaatregelen.

(Handtekening technicus) (Handtekening klant)

CLIST-2 111320

PN=8



Identificatieaanzicht

KM00321,00003C8 -18-12MAR15-1/1

Identificatieaanzicht

K
M
23
77
92

—
U
N
—
12
M
A
R
15

00-1 111320

PN=9



Veiligheidsmaatregelen

DX,ALERT -18-29SEP98-1/1

KM00321,000016B -18-14MAY09-1/1

DX,SIGNAL -18-03MAR93-1/1

Ken de waarschuwingssymbolen
Dit is een waarschuwingssymbool. Wanneer u dit symbool
op uw machine of in de handleiding ziet, wees dan alert
op mogelijk persoonlijk letsel.

Neem voorzorgsmaatregelen en houd u aan de
veiligheidsvoorschriften.

T8
13
89

—
U
N
—
28
JU

N
13

Veiligheidsinstructies in acht nemen
Zorgvuldig alle in deze handleiding opgenomen
veiligheidsaanwijzingen en alle op de machine
aangebrachte veiligheidsstickers lezen. De
veiligheidsstickers in goede staat houden. Ontbrekende
of beschadigde veiligheidsstickers vervangen.
Erop letten dat nieuwe machinecomponenten en
vervangingsonderdelen voorzien zijn van de nieuwste
veiligheidsstickers. Vervangende veiligheidsstickers zijn
verkrijgbaar bij uw KEMPER dealer.

Alvorens met de machine te werken, dient u met de
bediening en de bedieningselementen van de machine
bekend te zijn. Nooit toestaan dat iemand zonder kennis
van zaken met de machine werkt.

De machine steeds in goede staat houden.
Niet-toegestane wijzigingen aan de machine kunnen de
werking en/of de veiligheid en de levensduur van de
machine beïnvloeden.

TS
20
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Neem contact op uw KEMPER dealer als u iets in deze
handleiding niet begrijpt of hulp nodig hebt.

Begrijp veiligheidsaanduidingen
Naast het uitroepteken staat het woord—GEVAAR,
WAARSCHUWING of ATTENTIE—. Een bord met de
melding GEVAAR geeft de grootste risico's aan.

Borden met de aanduiding GEVAAR ofWAARSCHUWING
worden op specifiek gevaarlijke plaatsen aangebracht.
De borden met de aanduiding ATTENTIE geven een
overzicht van algemene voorzorgsmaatregelen. In dit
handboek wordt het woord ATTENTIE ook gebruikt voor
veiligheidsinstructies.

TS
18
7
—
18
—
30
S
E
P
88
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Veiligheidsmaatregelen

FX,ROAD -18-01MAY91-1/1

DX,ABILITY -18-07DEC18-1/1

KM00321,000016C -18-14MAY09-1/1

Neem de verkeersregels in acht
Neem bij het rijden op de openbare weg de plaatselijke
verkeersregels in acht.

H
28
93
0
—
U
N
—
30
JU

N
89

Bekwaamheid van de bestuurder
• Eigenaars van machines moeten zich realiseren
dat bestuurders verantwoordelijk zijn. Zij moeten
waarborgen dat de bestuurders goed zijn opgeleid, het
gebruik van de instructies en waarschuwingen hebben
gelezen en dat zij weten hoe de machine goed en veilig
moet worden bediend.
• Leeftijd, fysieke bekwaamheid en mentale vaardigheden
kunnen factoren zijn bij machine-gerelateerde
verwondingen. Bestuurders moeten geestelijk en fysiek

in staat zijn het bestuurdersplatform te betreden en/of
de regelingen te bedienen en goed en veiling met de
machine kunnen werken.
• Laat de machine nooit door kinderen of niet-opgeleide
personen gebruiken. Instrueer alle bestuurders dat het
niet is toegestaan om kinderen mee te laten rijden op
de machine of op een werktuig.
• Gebruik de machine nooit als u afgeleid, vermoeid of
verzwakt bent. De juiste bediening van de machine
vergt al uw aandacht en kennis.

Gebruik veiligheidsverlichting en
veiligheidsvoorzieningen
Voorkom aanrijdingen met andere verkeersdeelnemers.
Met name op de openbare weg kunnen langzaam
rijdende trekkers met werktuigen of getrokken materieel
en zelfrijdende machines gevaarlijk zijn. Let voortdurend
op achteropkomend verkeer, vooral bij het veranderen
van rijrichting. Zorg voor een veilig verkeersbeeld door
richtingaanwijzers te gebruiken.

Maak gebruik van koplampen, waarschuwingsknipperlich-
ten, richtingaanwijzers en andere veiligheidsvoorzieningen
overeenkomstig de geldende voorschriften en bepalingen.
Houd de veiligheidsvoorzieningen in goede conditie.
Vervang ontbrekende of beschadigde onderdelen.

TS
95
1
—
U
N
—
12
A
P
R
90
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Veiligheidsmaatregelen

DX,FIRE2 -18-03MAR93-1/1

DX,WEAR -18-10SEP90-1/1

FX,READY -18-28FEB91-1/1

FX,DEVICE -18-04DEC90-1/1

Wees voorbereid op noodsituaties
Wees voorbereid op mogelijke brand.

Houd een brandblusser en een verbanddoos bij de hand.

Zorg dat alarmnummers voor arts, ziekenauto, ziekenhuis
en brandweer klaarliggen bij de telefoon.

TS
29
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Beschermende kleding dragen
Draag nauwsluitende kleding en gebruik een
veiligheidsuitrusting die geschikt is voor het werk.

Lange blootstelling aan lawaai kan gehoorschade of
doofheid veroorzaken.

Draag geschikte gehoorbescherming zoals
oorbeschermers of oordoppen om het gehoor tegen
onaangenaam of extreem lawaai te beschermen.

Voor veilig gebruik van de apparatuur is de volledige
aandacht van de bestuurder vereist. Draag geen
koptelefoon voor radio of muziek terwijl u de machine
bedient.
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Controleer de bedrijfszekerheid van de
machine
Controleer de machine vóór gebruik altijd op rij- en
bedrijfszekerheid.

Veiligheidsvoorzieningen
Verwijder nooit de beschermkappen en afdekplaten. Zorg
ervoor dat deze in goede staat verkeren en juist zijn
gemonteerd.

Schakel altijd de hoofdkoppeling en de motor uit en
neem de sleutel uit het contact voordat afdekplaten of
beschermkappen worden verwijderd.

Houd handen, voeten en kledingstukken uit de buurt van
bewegende delen.

E
S
11
87
03

—
U
N
—
21
M
A
R
95

05-3 111320

PN=12



Veiligheidsmaatregelen

KM00321,00003C9 -18-12MAR15-1/1

ZX,CUT688 -18-10FEB98-1/1

FX,KNIFE -18-21DEC90-1/1

Blijf uit de buurt van de inlaat
Om verstrikt raken te voorkomen, gewassen nooit met de
hand of voet in de machine voeren. Niet proberen om
verstoppingen van de machine handmatig op te heffen
terwijl deze in bedrijf is. De invoerrollen trekken het gewas
veel sneller naar binnen dan uw hand het kan loslaten.
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Blijf buiten het bereik van het roterend
voorzetstuk
Vanwege hun werking kunnen roterende messen en
verzamel-, kruis- en geleidingstrommels niet volledig
worden afgeschermd. Blijf tijdens het gebruik op afstand
van deze bewegende onderdelen. Schakel altijd de
hoofdkoppeling en de motor uit en neem de sleutel uit
het contact voordat onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd of verstoppingen worden verwijderd.
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Houd de handen uit de buurt van de messen
Nooit proberen verstoppingen vóór of op het voorzetstuk
weg te halen tenzij de hoofdkoppeling uitgeschakeld, de
motor is stopgezet en de sleutel is verwijderd.

Zorg ervoor dat zich niemand in de onmiddellijke
omgeving van de veldhakselaar bevindt, voordat de motor
wordt gestart.
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Veiligheidsmaatregelen

DX,STORE -18-03MAR93-1/1

DX,SERV -18-17FEB99-1/1

Veilige opslag van accessoires
Opgeslagen accessoires zoals tweeassers, kooiwielen
en laadmachines kunnen omvallen en ernstig of zelfs
dodelijk letsel veroorzaken.

Berg accessoires en hulpmiddelen zorgvuldig op om te
voorkomen dat ze omvallen. Kinderen en onbevoegden
mogen geen toegang krijgen tot het opslagterrein.
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Veilig onderhoud
Begin pas aan de onderhoudswerkzaamheden als u de
procedure volledig begrijpt. Houd de werkplek schoon
en droog.

Doorsmeren, onderhoud en afstellen mag alleen
plaatsvinden bij stilstaande machine. Houd handen,
voeten en kledingstukken verwijderd van aangedreven
delen. Voor het afbouwen van de druk dient u de
elektrische voedingen uit te schakelen en daarna de juiste
knoppen te bedienen. Laat eventuele aanbouwwerktuigen
op de grond zakken. Zet de motor uit. Verwijder de
contactsleutel Laat de machine afkoelen.

Machinedelen die hoog moeten komen te staan voor het
onderhoud, moeten zorgvuldig worden ondersteund.

Houd alle onderdelen in goede staat en goed gemonteerd.
Verhelp defecten onmiddellijk. Vervang versleten of
beschadigde onderdelen. Verwijder opeenhopingen van
smeervet, olie of vuil.

Wanneer bij zelfrijdende machines werkzaamheden aan
de elektrische installatie of laswerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd, eerst de massakabel (-) van de accu
losmaken.

Koppel bij getrokken werktuigen de elektrische
verbindingen naar de trekker los voordat werkzaamheden
aan het elektrisch systeem of laswerkzaamheden worden
uitgevoerd.
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Veiligheidsmaatregelen

DX,ROTATING -18-18AUG09-1/1

DX,LOOSE -18-04JUN90-1/1

DX,LOWER -18-24FEB00-1/1

Uit de buurt van de draaiende
aandrijfleidingen blijven
Verstrikt raken in draaiende aandrijfassen kan leiden tot
letsel of de dood.

Wijzig geen posities van beschermingen. Controleer of
draaiende beschermingen vrij draaien.

Draag nauwsluitende kleding. Stop de motoren en
controleer of alle draaiende delen een aandrijflijnen
worden stilgezet alvorens instellingen, verbindingen of
onderhoud aan motor of door machine aangedreven
uitrusting uit te voeren. TS
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Veilig onderhoud machines
Bind lang haar vast. Draag bij werkzaamheden aan
machine of bewegende onderdelen geen stropdas, shawl,
ruimvallende kleding of sieraden. Indien deze vastraken
in de machine kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Verwijder ringen en andere sieraden om te voorkomen dat
u blijft haken achter bewegende delen of dat er kortsluiting
ontstaat.
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Machine veilig ondersteunen
Laat bij werkzaamheden aan de machine altijd de
aanhanger of het aanbouwwerktuig op de grond zakken.
Indien machine of aanhanger moeten worden geheven,
zorg dan voor stevige ondersteuning. Hydraulische
steunen onder apparaten kunnen onbedoeld inzakken
of gaan lekken.

Gebruik voor het opbokken geen sintelblokken, holle
stenen of steunen die onder voortdurende belasting
kunnen afbrokkelen. Werk nooit onder een machine die
alleen door een krik wordt ondersteund. Volg altijd de in
deze handleiding beschreven werkwijze.

Neem bij de combinatie aanhanger/aanbouwwerktuig en
machine altijd de bijbehorende bedieningshandleidingen
in acht.
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Veiligheidsmaatregelen

KM00321,000016D -18-14MAY09-1/1

KM00321,00003CA -18-12MAR15-1/1

KM00321,00003CB -18-12MAR15-1/1

Vloeistof onder hoge druk vermijden
Onder druk staande hydraulische vloeistof kan in de huid
dringen en leiden tot ernstig letsel.

Voorkom dit door de druk van de leidingen te halen
alvorens hydraulische of andere slangen af te koppelen.
Controleer alle verbindingen en draai deze aan alvorens
druk op te bouwen.

Wanneer hydraulische olie uit een kleine opening spuit,
is dat nauwelijks zichtbaar. Gebruik daarom bij het
opsporen van lekkages een stuk karton. Handen en
lichaam beschermen tegen vloeistoffen onder hoge druk.

Bij ongelukken onmiddellijk een arts waarschuwen. Indien
vloeistof de huid is binnengedrongen, moet deze binnen
enkele uren operatief worden verwijderd, anders kan
gangreen optreden. Artsen die geen ervaring hebben
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met dit soort letsel, moeten contact opnemen met een
competente medische bron.

Rijden op de weg met aangekoppeld roterend
voorzetstuk
Voordat met de veldhakselaar op de openbare weg kan
worden gereden, moet het voorzetstuk worden opgetild en
in deze stand worden vergrendeld. In geen geval mag het
maaibord echter het zicht van de bestuurder belemmeren.
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Extra gewichten voor een goed contact met
de bodem
Het rijgedrag van de veldhakselaar kan vanwege
verplaatsing van het zwaartepunt door aangebouwde
werktuigen aanzienlijk worden beïnvloed. Om het vereiste
contact met de grond te behouden, de hakselaar aan de
achterkant overeenkomstig belasten. Let er bij de keuze
van de gewichten op of de toelaatbare asbelasting en het
toelaatbare totaalgewicht niet worden overschreden.
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Veiligheidsmaatregelen

DX,PAINT -18-24JUL02-1/1

KM00321,00001A5 -18-16JUN09-1/1

KM00321,000016E -18-14MAY09-1/1

Verwijder verf voordat u gaat lassen of
verhitten
Voorkom vorming van giftige dampen en stof.

Gevaarlijke dampen kunnen ontstaan als verf wordt verhit
door las- of soldeerwerkzaamheden of door gebruik van
een lasapparaat.

Verwijder de verf voordat u het onderdeel verhit:

• Verwijder minimaal 100 mm verf van het gedeelte
dat u wilt gaan verhitten. Als de verf niet kan worden
verwijderd, draag dan een goedgekeurd gasmasker
alvorens te gaan verhitten of lassen.
• Voorkom inademing van de stof die zich bij het
verwijderen van verf door zandstraal- of slijptechnieken
vormt. Draag een geschikt stofmasker.
• Voordat laswerkzaamheden worden uitgevoerd,
dienen eerst eventuele oplossingsmiddelen of
verfafbijtmiddelen met water en zeep te worden
verwijderd. Verwijder de verpakking van het oplos-
of afbijtmiddel en ander brandbaar materiaal van het
werkterrein. Wacht vervolgens minimaal 15 minuten tot
de dampen zijn opgetrokken.
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Gebruik geen chlooroplosmiddelen in ruimtes waar wordt
gelast.

Verricht deze werkzaamheden alleen in goed
geventileerde ruimtes, waar giftige dampen en stof goed
worden afgevoerd.

Voer de verf en het oplosmiddel vervolgens af
overeenkomstig de voorschriften.

Hogedrukspuit niet op veiligheidsstickers
richten
Water onder hoge druk kan veiligheidsstickers verwijderen
of beschadigen. Richt de hogedrukwaterstraal niet op
veiligheidsstickers.

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidsstickers
onmiddellijk. Vervangende veiligheidsstickers zijn
verkrijgbaar bij uw KEMPER dealer.
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Volgens voorschrift opruimen van afval
Indien afval niet op de juiste wijze wordt afgevoerd, kan
dit schade toebrengen aan het milieu en de ecologische
systemen. Mogelijk gevaarlijk afval dat bij KEMPER
materieel wordt gebruikt betreft o.a. olie, brandstof,
koelvloeistof, remvloeistof, filters en accu’s.

Lekvrije containers gebruiken bij het aftappen van
vloeistoffen. Geen voedsel- of drankcontainers gebruiken
waaruit iemand per ongeluk kan eten of drinken.

Geen afval op de grond, in een afvoerpijp of in een
waterbron gieten.

Aircokoelmiddelen die in de lucht ontsnappen, kunnen
schade aan de atmosfeer van de aarde toebrengen.
Overheidsreglementen kunnen eisen dat een officieel
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aircoservicecentrum de gebruikte aircokoelmiddelen
terugwint en recyclet.
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Veiligheidsmaatregelen

KM00321,00006C6 -18-28SEP17-1/1

DX,NOISE -18-03MAR93-1/1

Buiten gebruik stellen — Juist recyclen
en verwijderen van vloeistoffen en
componenten
Veiligheid en maatregelen voor milieubeheer moeten in
aanmerking worden genomen bij het ontmantelen van
een machine en/of component. Onder deze maatregelen
valt het volgende:

• Gebruik geschikt gereedschap en persoonlijke
veiligheidsuitrusting zoals veiligheidskleding,
handschoenen, gezichtsbescherming of brillen, bij het
hanteren van voorwerpen en materialen.
• Volg instructies voor speciale componenten op.
• Zorg dat opgeslagen energie vrijkomt door opgehangen
machine-elementen te laten zakken, veren te
ontspannen, de accu of andere stroombronnen los te
koppelen en de druk in hydraulische componenten,
accumulators en soortgelijke systemen af te bouwen.
• Beperkt de blootstelling aan componenten waaraan
mogelijk resten van landbouwchemicaliën zoals
meststof en pesticiden voorhanden zijn zoveel mogelijk.
Ga met deze componenten juist om en voer ze op juiste
wijze af.
• Tap motoren, brandstoftanks, radiators, hydraulische
cilinders, reservoirs en leidingen zorgvuldig af voordat
de componenten worden gerecycled. Gebruik lekvrije
reservoirs bij het aftappen van vloeistoffen. Gebruik
geen verpakkingen van voedsel of drankjes.
• Giet afvalvloeistoffen niet op de grond, in een afvoerpijp
of in een waterbron.
• Neem alle landelijke, federale en lokale wetten,
voorschriften of verordeningen over het hanteren of
afvoeren van afvalvloeistoffen (bijvoorbeeld: olie,

TS
11
33

—
U
N
—
15
A
P
R
13

brandstof, remvloeistof), filters, accu's en andere
stoffen of onderdelen in acht. Verbranden van
ontvlambare vloeistoffen of componenten dat niet in
speciaal ontworpen verbrandingsinstallaties plaatsvindt
is mogelijk wettelijk verboden en kan blootstelling aan
schadelijke dampen of as tot gevolg hebben.
• Voer onderhoud aan airco's juist uit en voer deze
correct af. Volgens overheidsvoorschriften moet
eventueel een gecertificeerd onderhoudscentrum
worden ingeschakeld om airco-koelvloeistoffen op te
vangen en te recyclen, die de atmosfeer eventueel
beschadigen als ze ontsnappen.
• Evalueer de recyclingopties voor banden, metaal,
plastic, glas, rubber en elektronische componenten die
wellicht, gedeeltelijk of in hun geheel, recyclebaar zijn.
• Raadpleeg uw plaatselijke instantie voor afvalinzameling
of recyclingcentrum, of uw KEMPER dealer, voor
informatie over het juist recyclen of afvoeren van afval.

Geluidsbeveiliging
Langdurige geluidsbelasting kan leiden tot gehoorverlies
of doofheid.

Gebruik passende hulpmiddelen tegen geluidsoverlast,
zoals oorbeschermers of oordopjes.
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Veiligheidsmaatregelen

DX,PARK -18-04JUN90-1/1

Machine veilig parkeren
Voordat werkzaamheden aan de machine worden
uitgevoerd:

• Laat alle uitrusting neer tot op de grond.
• Zet de motor uit en neem de sleutel eruit.
• Koppel de massakabel van de accu los.
• Leg een blad met de tekst "NIET GEBRUIKEN" op de
bestuurdersplatform.
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Veiligheidsstickers

FX,WBZ -18-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -18-18AUG09-1/1

KM00321,0000A36 -18-25MAR20-1/1

Waarschuwingstekens
Op enkele belangrijke plaatsen zijn op deze machine
waarschuwingstekens aangebracht die op gevaar wijzen.
Waarschuwingsdriehoeken attenderen op het aanwezige
gevaar verwondingen op te lopen. Een tweede teken geeft
aan hoe door een juiste werkwijze letsel voorkomen kan
worden. Waarschuwingstekens en locatie op de machine
plus een korte verklarende tekst zijn hiernaast afgebeeld.
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Veiligheidstekens vervangen
Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens.
Gebruik deze bestuurderhandleiding voor het juist
aanbrengen van veiligheidstekens.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten
kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die
niet in deze gebruikshandleiding staat.
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Gebruikshandleiding
Deze gebruikshandleiding bevat alle belangrijke
aanwijzingen voor een veilige bediening van de machine.
Het is vereist om alle veiligheidsinstructies strikt in acht te
nemen om ongelukken te voorkomen.
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Veiligheidsstickers

KM00321,0000A37 -18-25MAR20-1/1

KM00321,0000A38 -18-25MAR20-1/1

Reparatie en onderhoud
Zet voor afstel-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
de motor van de veldhakselaar uit en verwijder de sleutel
uit het contact.
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Roterende messen
Raak geen bewegende machinedelen aan. Wacht totdat
alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

De roterende messen stoppen niet onmiddellijk wanneer
de machine wordt stilgezet.

Roterende messen kunnen armen, benen of losse
kleding grijpen als deze in werking zijn en ernstig letsel
veroorzaken.
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Veiligheidsstickers

KM00321,0000A39 -18-25MAR20-1/1

KM00321,0000A3A -18-25MAR20-1/1

Inklapgebied van het roterende voorzetstuk
Blijf buiten het klapbereik van het roterende voorzetstuk.

Verzeker u ervan dat bij het in- en uitklappen van het
roterende voorzetstuk zich geen personen binnen de
gevarezone bevinden.

Verzeker u voor het in- of uitklappen ervan dat alle
personen de vereiste veilige afstand tot het roterende
voorzetstuk houden.
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Blijf buiten het bereik van het roterende
maaibord
GEVAAR - Blijf buiten het bereik van het roterende
voorzetstuk. Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren of blokkades te verwijderen:

• Maaibordaandrijving uitschakelen
• Motor uitzetten
• Contactsleutel verwijderen
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Veiligheidsstickers

KM00321,0000A3B -18-26MAR20-1/1

KM00321,0000A3C -18-25MAR20-1/1

Roterende trommels
Blijf uit de buurt van roterende trommels. Letselgevaar!

Armen, benen en losse kleding kunnen tijdens de werking
worden gegrepen door de draaiende trommels.

Houd altijd de vereiste veilige afstand tot de draaiende
trommels.

Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn
gekomen.
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Inklapbaar frame
Grijp nooit in de gevarenzone zolang er nog onderdelen
bewegen.

Ernstig persoonlijk letsel kan optreden wanneer delen van
uw lichaam in een gebied terechtkomen waar een risico
op verbrijzeling bestaat.
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Veiligheidsstickers

KM00321,0000A3D -18-25MAR20-1/1

KM00321,0000A3E -18-25MAR20-1/1

Hydraulische leidingen
Onder druk vrijkomende vloeistoffen kunnen in de huid
dringen en ernstig letsel veroorzaken.

Maak daarom de installatie drukloos voordat hydraulische
leidingen worden losgemaakt.

Controleer op lekkage met een stuk karton.

Bescherm handen en lichaam tegen vloeistoffen onder
hoge druk.
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Aandrijfas
Blijf uit de buurt van de draaiende aandrijfas.

Verstrikt raken in de draaiende aandrijfas kan leiden
tot ernstig letsel of de dood. Zorg er altijd voor dat alle
schermen van de aandrijflijn correct zijn bevestigd.
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Vervoer

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000A31 -18-20MAR20-1/2

Laden met een kraan
Hef het roterend voorzetstuk op met een crossbar
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A—Kettingen B—Kettingen C—Dwarsarm

WAARSCHUWING: Bij het laden van het
roterende voorzetstuk met een kraan altijd
de veringpunten gebruiken. Hierdoor wordt
voorkomen dat de machine kantelt.

Gebruik kettingen en hijsinrichtingen die voldoen
aan de gewichtsvereisten voor het roterende
maaibord (zie het hoofdstuk “Specificaties”).

BELANGRIJK: De hijsoogmoeren in de
invoertrommels moeten volledig worden
ingeschroefd.

De kettingen (A) en (B) moeten verticaal naar boven
worden getrokken. Gebruik daarom een traverse (C).

WAARSCHUWING: Het heffen van het
roterende voorzetstruk zonder traverse zal
de kettingen onder een hoek trekken en leidt
tot een overbelasting van de hijsoogmoeren
in de invoertrommels.
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Vervoer

KM00321,0000A31 -18-20MAR20-2/2

Het roterende voorzetstuk hijsen met de optionele
set met hijsoogmoeren

WAARSCHUWING: Bij het laden van het
roterende voorzetstuk met een kraan altijd
de veringpunten gebruiken. Hierdoor wordt
voorkomen dat de machine kantelt.

Gebruik kettingen en hijsinrichtingen die voldoen
aan de gewichtsvereisten voor het roterende
maaibord (zie het hoofdstuk “Specificaties”).

Een speciale set is vereist bij het heffen van het roterende
voorzetstuk zonder crossbar. Deze onderdelenset is
verplicht en bestaat uit twee versterlte hijsoogmoeren (A).

OPMERKING: De onderdelenset is verkrijgbaar via de
onderdelendienst. Neem contact op met uw dealer.

1. Verwijder de bestaande hijsoogmoeren in de twee
middenste invoertrommels en monteer de versterkte
hijsoogmoeren (A).

BELANGRIJK: De hijsoogmoeren (A) moeten
volledig worden ingeschroefd. Draai de
hijsoogmoeren (A) alleen met de hand vast.

2. Til het roterende voorzetstuk omhoog met behulp van
kettingen (B) en (C) met de betreffende lengte zoals
afgebeeld.

A—Versterkte hijsoogmoer
B—Ketting, 1540 mm (5 ft 0,62

inch)

C—Ketting, 1600 mm (5 ft 2,99
inch)
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Vervoer

KM00321,00006C8 -18-29SEP17-1/1

Roterend maaibord vastzetten voor transport (bevestigingspunten)
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Bevestigingspunten
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Bevestigingspunten
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Voorbereiden van het roterende voorzetstuk

KM00321,0000038 -18-01SEP08-1/1

KM00321,00003D5 -18-13MAR15-1/1

KM00321,00006C9 -18-29SEP17-1/1

KM00321,0000174 -18-20MAY09-1/1

Uitpakken
Direct nadat het verpakkingsmateriaal is verwijderd,
controleert u het maïsplukvoorzetstuk op beschadigingen
die tijdens het vervoer kunnen zijn aangebracht.

Verwijdering transportsteunen
Verwijdering de transportsteunen aan de linker- en de
rechterzijde.
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Transportpallet verwijderen
Verwijder de transportpallet (A).

BELANGRIJK: Alleen schroeven uit de transportpallet
verwijderen als er geen belasting op de
schroeven staat.

A—Transportpallet
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Instellen van de afstrijkers op de
doorvoeropening
Zorg ervoor dat de afstrijkers (A) corresponderen met
de doorvoerbreedte van de veldhakselaar voordat
het roterend voorzetstuk op de veldhakselaar wordt
gemonteerd.

De afstrijkers (A) dienen te worden afgesteld op de
doorvoerbreedte van de betreffende veldhakselaar.

A—Afstrijker
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,0000B1C -18-27OCT20-1/1

KM00321,0000204 -18-18AUG09-1/1

KM00321,00008B5 -18-25FEB19-1/1

Compatibiliteitsoverzicht

WAARSCHUWING: Voordat het roterende
voorzetstuk op een veldhakselaar wordt
gemonteerd, dienen de stappen beschreven

onder Voorbereiden van het roterende
voorzetstuk te worden uitgevoerd.

Het roterend voorzetstuk is voorbereid voor montage op
de volgende types CLAAS veldhakselaars:

Compatibiliteitsoverzicht roterend voorzetstuk/CLAAS veldhakselaar

475plus .................................................................................. 860 Type 496/500
870 Type 492/493/496/500
890 Type 492/493
900 Type 492/493
940 Type 494/497/498/502
950 Type 494/497/498/502
960 Type 494/497/498/499/502
970 Type 494/497/498/502
980 Type 494/497/498/502
990 Type 494/497/498/499/502

Ballastgewichten aanbrengen op de
veldhakselaar
Controleer vóór de koppeling van het roterende
voorzetstuk of de hakselaar een correcte
gewichtsverdeling heeft.

BELANGRIJK: Lees altijd de informatie over
ballastgewichten in het hoofdstuk “Wielen en
ballastgewichten” in de gebruikershandleiding
van de veldhakselaar.

Stel de extra koplampen op veldhakselaar
BELANGRIJK: Bij het inklappen van het roterend

voorzetstuk, is er een risico van botsing met de
veldhakselaar van extra koplampen (A).

Om botsingen te voorkomen bij het inklappen van het
maai werktuig, en stel de extra koplampen van de
veldhakselaar (A) zo ver naar buiten mogelijk af.

A—Extra koplampen
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,0000B1D -18-27OCT20-1/5

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000B1D -18-27OCT20-2/5

Bevestigen op een veldhakselaar
type 498, 499 en 502 met variabele
voorzetstukaandrijving
Roterende voorzetstukken voor de Claas veldhakselaar
type 498, 499 en 502 zijn technisch voorbereid op de
variabele voorzetstukaandrijving.

Bovendien moeten programmeerstappen worden
uitgevoerd in de veldhakselaarsoftware, die moet
worden afgestemd op Claas. Neem hiervoor contact
op met de Claas dealer.

BELANGRIJK: De A130FAM-module moet worden
geprogrammeerd voor het gebruik van de
variabele voorzetstukaandrijving. Anders kan
het roterende voorzetstuk alleenworden gebruikt
met constante toerentallen en de instelling van
toerental van het voorzetstuk wordt uitgevoerd
via de Kemper multi-speed-tandwielkast.

OPMERKING: Voor roterende voorzetstukken die zijn
uitgerust voor het monteren van een steunwiel,
moet eerst de bestaande software op de
roterend-voorzetstukmodule worden verwijderd.
Vervolgens is de modulenaam A130FAM zichtbaar.

Programmeren van de module A130FAM geschiedt via de
veldhakselaar. Ga als volgt te werk:

1. Bevestig het roterende voorzetstuk aan de
veldhakselaar.

2. Sluit de veldhakselaar aan op een computer en start
het Claas diagnosesysteem (CDS).

3. Selecteer de module A130FAM voor het
programmeren van het roterende voorzetstuk.
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4. Bij het invoeren van een serienummer invoeren Claas
uitgebracht.

BELANGRIJK: Voer een serienummer van een
roterend voorzetstuk overeenkomstig
aan de Werkbreedte van het Kemper
roterend voorzetstuk.
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,0000B1D -18-27OCT20-3/5

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000B1D -18-27OCT20-4/5

BELANGRIJK: De volgende items moeten worden
ontgrendeld door Claas.

5. Gebruik de oude Orbis typen bij het selecteren van het
type machine.

OPMERKING: Selecteer bij een Orbis 900 bijvoorbeeld
type 992 en niet type I53 (zie afbeelding).

6. Selecteer de volgende instellingen afhankelijk van het
model van het maaiwerktuig:
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Model roterend voorzetstuk Machinetype Transmissie Transportsysteem

345plus Orbis 450 3-traps transmissie Geen transportsysteem

360plus/460plus zonder
chassis Orbis 600 3-traps transmissie Geen transportsysteem

360plus/460plus met chassis Orbis 750 3-traps transmissie Transportwagen

375plus/475plus zonder
chassis Orbis 750 3-traps transmissie Geen transportsysteem

375plus/475plus met chassis Orbis 750 3-traps transmissie Transportwagen

390plus/490plus zonder
chassis Orbis 900 3-traps transmissie Geen transportsysteem

390plus/490plus met chassis Orbis 900 3-traps transmissie Transportwagen

BELANGRIJK: Selecteer daarnaast de instelling
"variabele aandrijving" voor elk type.

7. Schakel de variabel-toerental transmissie (A)
op het werktuig van de maaieenheid in de 3e
versnelling (Zie Versnellingsselectie afstellen
met variabel-toerental transmissie voor CLAAS
veldhakselaars in het hoofdstuk Bediening van het
roterende voorzetstuk).

A—Transmissie met meerdere
versnellingen
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,0000B1D -18-27OCT20-5/5
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A—Adapterkabel B—Hoofdconnector voor
kabelboom

BELANGRIJK: Voer deze stap alleen roterende
voorzetstukken die zijn uitgerust voor
bevestiging van een steunwiel in de fabriek.

OPMERKING: Roterende voorzetstukken die niet zijn
uitgerust voor bevestiging van een steunwiel in
de fabriek zijn geen adapterkabel (A).

8. De kabel van de adapter (A) moet worden ontkoppeld
van de regeleenheid Claas (C) als het programmeren
voltooid is. Ga als volgt te werk:

• Demonteer adapterkabel (A).
• Steek de connector (B) van de hoofdkabelboom
rechtstreeks in de Claas regeleenheid.
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000B18 -18-27OCT20-1/3

Installeren van de extra kabelboom (alleen veldhakselaars van het type 498, 499 en 502)
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OPMERKING: Een kabelboom met een extra
contactdoos en verbindingskabel wordt
meegeleverd met dit roterende voorzetstuk. Deze
kabelboom is noodzakelijk om het roterende
voorzetstuk in te klappen.

De meegeleverde kabelboom moet op de Claas
veldhakselaar worden aangesloten voordat het roterende
voorzetstuk voor het eerst wordt bevestigd.

Ga als volgt te werk:

1. Trek connector (E) uit hoeksensor (D) van de
veldhakselaar.

2. Sluit de stekkerverbindingen (A) van de meegeleverde
kabelboom aan op hoeksensor (D) en connector (E)
van de veldhakselaar.
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A—Connectoren
B—Contactdoos
C—Verbindingskabel

D—Hoeksensor
E—Connector
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,0000B18 -18-27OCT20-2/3

KM00321,0000B18 -18-27OCT20-3/3

3. Monteer contactdoos (A) met de bouten (B) op de
Claas veldhakselaar.

OPMERKING: De montagepositie van de contactdoos
varieert en is afhankelijk van het jaar van
fabricage van de veldhakselaar.

A—Contactdoos B—Bouten
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Montagepositie van de contactdoos
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Montagepositie van de contactdoos

4. Bevestig de resterende kabels met de kabelbinders
(A) achter de voorafdekking.

5. Sluit de kabel (B) in het stopcontact en sluit hem aan
op de hoofdkabelboom (C).

OPMERKING: De contactdoos kan worden gemonteerd
op de veldhakselaar na het oogsten van
maïs. De contactdoos werkt niet als er geen
plug is aangebracht.

A—Kabelbinder
B—Verbindingskabel

C—Hoofdkabelboom
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

Vervolg op volgende pagina KM00321,00006CB -18-09OCT17-1/2

Montage op een CLAAS veldhakselaars
Roterende voorzetstukken met standaard kantelframe

1. Rij de veldhakselaar zo dicht naar het roterend
voorzetstuk tot de vergrendelingshaken (A) in de
beugels (D) van het aanbouwframe steken.

OPMERKING: De beugels (D) kunnen in twee
verschillende posities zijn gemonteerd. Hierdoor
kan de hoek van het roterend voorzetstuk
t.o.v. de grond variëren.

2. Verwijder de pennen (C) aan beide zijden.
3. Til de voorste afscherming (B) omhoog tot de

vergrendelingshaken (A) van het roterend voorzetstuk
tussen de beugels (D) staan.

4. Vergrendeling van het roterend voorzetstuk:
Borg het bovenste draaipunt door het aanbrengen van
de pen (C).
Vergrendel het onderste draaipunt door het bedienen
van de hendel (E).

BELANGRIJK: Borg de pen (C) en de hendel
(E) met de verende borgpen.

A—Vergrendelingshaken
B—Scherm voorzijde
C—Pen

D—Beugel
E—Hendel
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,00006CB -18-09OCT17-2/2

Roterende voorzetstukken met bevestigingsframe
voor steunwiel
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1. Rij de veldhakselaar zo dicht naar het roterend
voorzetstuk tot de vergrendelingshaken (A) in de
beugels (D) van het aanbouwframe steken.

2. Verwijder de pennen (C) aan beide zijden.
3. Til de voorste afscherming (B) omhoog tot de

vergrendelingshaken (A) van het roterend voorzetstuk
tussen de beugels (D) staan.

4. Borg het bovenste draaipunt door het aanbrengen van
de pen (C).
Vergrendel het onderste draaipunt door het bedienen
van de hendel (E).

BELANGRIJK: Borg de pen (C) en de hendel
(E) met de verende borgpen.

5. Vergrendel de steunpoten (F) links en rechts in de
hoogste positie. Trek hiertoe de veerbelaste pen
(B) uit en laat deze weer terugschieten wanneer de
steunpoot op de juiste hoogte staat.

A—Vergrendelingshaken
B—Scherm voorzijde
C—Pen
D—Beugel

E—Hendel
F—Steunpoot
G—Pen
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,00006CD -18-05OCT17-1/2

KM00321,00006CD -18-05OCT17-2/2

Roterende voorzetstukken met transmissie
met meerdere versnellingen en
snelkoppeling
Stel de snelkoppeling af (alleen voor het
eerste gebruik)

1. Controleer dat de bevestigingsklauw (A) op het
roterend voorzetstuk en de bevestigingsklauw (B) op
de veldhakselaar op elkaar uitgelijnd zijn.

2. Stel zo nodig de bevestigingsklauw (A) op het roterend
voorzetstuk af.

• Draai de bouten (C) los.
• Draai borgmoer (D) los en stel de bevestigingsklauw
(A) af met stelschroef (E).
• Draai de borgmoer (D) vast.
• Draai bouten (C) aan met het voorgeschreven
moment.

Specificatie
Bouten (C) op snelkoppe-
ling—Aanhaalmoment................................................. 240 Nm (177 lb-ft)

A—Klauw op roterend
voorzetstuk monteren

B—Klauw op veldhakselaar
monteren

C—Bout

D—Borgmoer
E—Instelbout
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Snelkoppeling afstellen in axiale richting

BELANGRIJK: Controleer dat groef (B) op de
bevestigingsklauw (B) op de veldhakselaar vrij
draait en de behuizing (A) niet raakt.

WAARSCHUWING: Brandgevaar - Een incorrecte
instelling kan leiden tot rondvliegende vonken!

Monteer zo nodig afstandsplaat (C) vóór de montage van
de steun (zie pijl).

A—Behuizing
B—Groef

C—Afstandsplaat
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,0000179 -18-27MAY09-1/1

KM00321,0000177 -18-08JUN09-1/1

Hydraulische slangen aansluiten
Sluit de hydraulische leidingen (A) aan op de
snelkoppelingen van de veldhakselaar.

A—Hydraulische slangen
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Koppelen van de aandrijfas (type 492)
OPMERKING: Er is een opstapbeveiliging (A) voor de

aandrijfas op de ingaande transmissie gemonteerd.

Nadat het roterend voorzetstuk op de veldhakselaar is
gemonteerd dient de aandrijfas te worden gekoppeld.

1. Koppel de aandrijfas (B) zoals afgebeeld.

BELANGRIJK: Let erop dat de vergrendelings-
pennen aan beide zijden van de aandrijfas
correct zijn aangebracht.

2. Borg de aandrijfas met een veiligheidsketting (C) om
verdraaien te voorkomen.

A—Opstapbeveiliging
B—Aandrijfas

C—Veiligheidsketting
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,00008F4 -18-13MAR19-1/7

Vervolg op volgende pagina KM00321,00008F4 -18-13MAR19-2/7

Koppelen van de aandrijving (types 493, 494
en 497)
1. Verwijder de klauwkoppeling (A) volledig van het

transmissiehuis van het roterend voorzetstuk.

Verwijder hiervoor de componenten 1 t/m 11.

A—Klauwkoppeling
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2. Draai de draadstang (B) in de aandrijfas, stel hem af
op 147 mm (X) en borg hem met de zeskantmoer (A).

A—Zeskantmoer
B—Draadstang

X—167 mm
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,00008F4 -18-13MAR19-3/7

KM00321,00008F4 -18-13MAR19-4/7

Vervolg op volgende pagina KM00321,00008F4 -18-13MAR19-5/7

3. Monteer eerst de aandrijfas in de bus met
spievertanding (A) voor de aandrijving van het
roterend voorzetstuk op de veldhakselaar.

A—Bus met spievertanding
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4. Borg de kruiskoppelingsas met bus (A) en borgmoer
(B).

A—Bus B—Borgmoer
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5. Monteer het andere einde van de aandrijfas op het
transmissiehuis (A) van het roterend voorzetstuk.

A—Transmissie
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,00008F4 -18-13MAR19-6/7

KM00321,00008F4 -18-13MAR19-7/7

6. Monteer de borgbout (A) in de groef van de as met
spievertanding.

Zorg ervoor dat de aandrijfas niet meer kan bewegen.

Draai borgmoer (B) aan.

A—Borgschroef B—Borgmoer
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7. Monteer de afscherming van de kruiskoppelingsas (A)
zoals afgebeeld.

A—Afscherming van de
kruiskoppelingsas

B—Beugel
C—Afdekking (56 x 17 x 2,5

mm)
D—Afdekking (56 x 13 x 2,5

mm)
E—Drukveer

F—Bout
G—Veerring
H—Steunring
I— Borgring
J—Borgmoer
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,0000B1F -18-27OCT20-1/8

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000B1F -18-27OCT20-2/8

Koppelen van de aandrijfas (types 496 en
500)
1. Verwijder de klauwkoppeling (A) volledig van de

voorzetstukaandrijving van het roterend voorzetstuk.

Verwijder hiervoor de platen (B), (C) en (D) en
verwijder klauwkoppeling (A).

A—Klauwkoppeling
B—Metalen plaat

C—Metalen plaat
D—Metalen plaat
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2. Druk aan de achterzijde van de voorzetstukaandrijving
voorzichtig dop (A) uit de 35 mm as.

A—Dop
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar
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Vervolg op volgende pagina KM00321,0000B1F -18-27OCT20-4/8

3. Draai de draadstang (B) in de aandrijfas, stel hem
af op 225 mm (8.86 in.) (X) en borg hem met de
zeskantmoer (A).

A—Zeskantmoer
B—Draadstang

X—225 mm (8,86 in.)
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4. Monteer eerst de kruiskoppelingsas in de
voorzetstukaandrijving (A) op het roterend voorzetstuk.

5. Borg de kruiskoppelingsas aan de achterzijde van de
voorzetstukaandrijving met sluitring (C) en borgmoer
(B).

6. Monteer het andere einde van de afscherming van
de kruiskoppelingsas op de transmissie (A) van het
roterend voorzetstuk.

A—Aandrijving voorzetstuk
B—Borgmoer

C—Sluitring
D—Transmissie
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar
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Vervolg op volgende pagina KM00321,0000B1F -18-27OCT20-6/8

7. Monteer de borgbout (A) in de groef van de as met
spievertanding.

Zorg ervoor dat de aandrijfas niet meer kan bewegen.

Draai borgmoer (B) vast.

A—Borgschroef B—Borgmoer
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8. Zet de beugel in elkaar en monteer deze op de
voorzetstukaandrijving van de veldhakselaar.

A—As
B—Veer
C—Gebogen veerring

D—Sluitring
E—Borgring
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar
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OPMERKING: De afdekking van de kruiskoppelingsas
bestaat uit 2 onderdelen.

9. Monteer de afscherming van de kruiskoppelingsas
(A) op de ingaande transmissie van de
maaibordaandrijving en bevestig deze met de
schroef (B).

A—Afscherming kruiskoppe-
lingsas

B—Schroef
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10. Plaats de bovenzijde van de afdekking van de
kruiskoppelingsas (C) in het bevestigingsframe (zie
pijl).

11. Monteer de afscherming van de kruiskoppelingsas (C)
en zet deze vast met sluitring (D) en borgmoer (E).

C—Afscherming kruiskoppe-
lingsas

D—Sluitring

E—Borgmoer
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Montage op een CLAAS-veldhakselaar

KM00321,000026B -18-25FEB10-1/1

CLAAS bak door KEMPER bak vervangen
De gebogen CLAAS bak kan de materiaalstroom onder
de invoerrollen negatief beïnvloeden. Dit probleem wordt
opgelost door het gebruik van een rechte KEMPER bak
(A).

Montage:

Verwijder de CLAAS bak, schuif de rechte KEMPER bak
(A) naar binnen en bevestig deze aan de steunas (B).

OPMERKING: Bij het oogsten van gras de KEMPER
bak verwijderen.

A—KEMPER bak B—Steunas
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Montage op een FENDT veldhakselaar

KM00321,0000126 -18-23MAR12-1/1

KM00321,0000184 -18-12JUN12-1/5

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000184 -18-12JUN12-2/5

Kantelframe uitlijnen
Lijn het kantelframe (A) uit met de lineaire module (B).

A—Kantelframe B—Lineaire module
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Monteer het roterende voorzetstuk aan de
FENDT veldhakselaar
1. Gebruik spanhefboom (A) om de vergrendeling te

openen.

A—Spanhefboom
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2. Rijd de veldhakselaar langzaam naar het roterende
voorzetstuk tot de pennen (A) aan de rechter- en de
linkerzijde van het roterende voorzetstuk boven de
vangklauwen (B) van het kantelframe zijn.

A—Pen B—Vangklauwen
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Montage op een FENDT veldhakselaar

KM00321,0000184 -18-12JUN12-3/5

KM00321,0000184 -18-12JUN12-4/5

KM00321,0000184 -18-12JUN12-5/5

3. Breng het hefmechanisme omhoog tot de pennen (B)
aangrijpen in de onderste vergrendelingen (A) links
en rechts.

4. De motor stoppen.

5. Bedien de parkeerrem.

A—Sluitingen B—Pen
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6. Gebruik spanhefboom (A) om de vergrendeling te
sluiten.

A—Spanhefboom

K
M
10
02
30
6
—
U
N
—
12
JU

N
12

7. Controleer dat de vergrendelhaken (A) correct zitten.

A—Vergrendelhaak
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Montage op een FENDT veldhakselaar

KM00321,0000185 -18-13JUN12-1/1

KM00321,000012C -18-29MAR12-1/1

Vervolg op volgende pagina KM00321,00001DE -18-07MAY13-1/3

Kabelboom en hydraulische slangen
aansluiten
De hydraulische aansluitingen van de veldhakselaar zijn
genummerd. Sluit de genummerde hydraulische slangen
van het roterend voorzetstuk aan op de betreffende
hydraulische aansluitingen van de veldhakselaar.

Sluit de kabelboom (A) aan op de elektrische aansluiting
op de veldhakselaar.

A—Kabelboom
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Aandrijf- as

A—Aandrijf- as
B—Einde voorzetstuk

C—Invoereinde veldhakselaar
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Aandrijfas aansluiten
1. Druk schuifpen (A) in en schuif de verbinding op de

spiebaanas van het roterend voorzetstuk tot schuifpen
(A) aangrijpt in de ringvormige groef.

A—Schuifpen
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Montage op een FENDT veldhakselaar

KM00321,00001DE -18-07MAY13-2/3

KM00321,00001DE -18-07MAY13-3/3

Vervolg op volgende pagina KM00321,000012D -18-29MAR12-1/2

2. Schuif het beschermstuk over de verbinding tot deze
aangrijpt.
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3. Druk schuifpen (A) in en schuif de verbinding op de
spiebaanas van de veldhakselaar tot schuifpen (A)
aangrijpt in de ringvormige groef.

A—Schuifpen
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Het hydraulisch systeem wijzigen
Beweeg vlotter (A) naar de positie voor het betreffende
voorzetstuk.
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Montage op een FENDT veldhakselaar

KM00321,000012D -18-29MAR12-2/2

KM00321,000012F -18-29MAR12-1/1

Posities van de vlotterklep

1—Positie voor maïs 2—Positie voor gras

K
M
10
02
26
5
—
U
N
—
29
M
A
R
12

K
M
10
02
26
6
—
U
N
—
29
M
A
R
12

Kantelframe ontgrendelen
Verwijder de blokkeerpen (A) en plaats deze in de boring
(B) in het kantelframe.

OPMERKING: Het kantelframe is nu ontgrendeld.

A—Grendelpen B—Opening
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Afkoppelen van het roterende voorzetstuk

KM00321,0000182 -18-27MAY09-1/1

Afkoppelen van het roterend voorzetstuk
OPMERKING: Klap het roterend voorzetstuk in

voordat het wordt neergezet.

1. Breng het roterend voorzetstuk omlaag tot op de grond.
2. Zet de motor van de veldhakselaar uit, haal de sleutel

uit het contact en trek de handrem aan.
3. Maak de hydraulische koppelingen (A) los van de

veldhakselaar en breng ze aan in de betreffende steun
(B).

4. Trek de aandrijfas los.

OPMERKING: Zet het roterend voorzetstuk neer
op een hoogte die het makkelijk maakt
om het voorzetstuk de volgende keer weer
aan te koppelen. Zet hem nooit neer op
een te lage plaats.

5. Start de veldhakselaar en breng het roterend
voorzetstuk omlaag tot de verdelers de grond raken.

6. Laat links en rechts de steunpoten (D) zakken en
vergrendel deze op een geschikte hoogte. Trek
hiertoe de veerbelaste pen (C) uit en laat deze weer
terugschieten wanneer de steunpoot op de juiste
hoogte staat.

7. Open de borghaken op het aanbouwframe.
8. Breng de voorste afscherming verder omlaag en

ontkoppel het aanbouwframe van het roterend
voorzetstuk.

A—Hydraulische slangen
B—Beugel

C—Pen
D—Steunpoot
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Transport

KM00321,000027A -18-19FEB10-1/1

KM00321,00001AE -18-16JUN09-1/1

KM00321,000035A -18-05JAN15-1/1

KM00321,0000188 -18-28MAY09-1/1

Rijden op openbare wegen

WAARSCHUWING: Tijdens het rijden op openbare
wegen, 's avonds of overdag, dient u zich aan
de verkeersregels te houden met betrekking tot
waarschuwingsborden, verlichting en veiligheid.
Zie het hoofdstuk “Veiligheid”.

BELANGRIJK: Raadpleeg de betreffende
gebruikershandleiding van de veldhakselaar

voor de lokaal geldende voorschriften en
bepalingen bij het rijden op de openbare weg.

Indien de lokale regelgeving dit verplicht, dienen de
uiteinden voor transport te worden ingeklapt.

BELANGRIJK: Kans op contact! Om schade
te voorkomen de cabinedeur van de
veldhakselaar sluiten voordat het roterende
voorzetstuk wordt ingeklapt.

Inklappen van het roterende voorzetstuk

WAARSCHUWING: Kans op ernstig letsel! Let
erop dat iedereen voldoende afstand houdt
tot de machine bij het in- of uitklappen van
het roterend voorzetstuk.

Tijdens het rijden op openbare wegen, 's
avonds of overdag, dient u zich aan de

verkeersregels te houden met betrekking tot
waarschuwingsborden, verlichting en veiligheid.
Zie het hoofdstuk “Veiligheid”.

Indien de lokale regelgeving dit verplicht, dienen de
uiteinden voor transport te worden ingeklapt.

Sticker aanbrengen (roterend voorzetstuk
met steunwiel)
Op een roterend voorzetstuk met steunwiel wordt
een sticker met de specificaties meegeleverd (zie de
afbeelding).

Deze sticker moet dicht bij het typeplaatje op het roterend
voorzetstuk worden aangebracht.
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Sluiten overdrukklep (roterend voorzetstuk
voor uitsluitend CLAAS veldhakselaars)
Sluit de overdrukklep (A) als op de openbare weg wordt
gereden om het onbedoeld uitklappen van de uiteinden te
voorkomen.

A—Overdrukklep
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Transport

KM00321,0000A32 -18-20MAR20-1/1

Rijden op de openbare weg (Roterend voorzetstuk met comfort steunwiel)
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A—Beschermgordijnen B—Parkeerlichten/richtingaan-
wijzers

C—Steunwiel

BELANGRIJK: Roterende voorzetstukken uitgerust
voor de montage van het comfort transportwiel
(C) mogen alleen op de openbare weg
rijden als het comfort transportwiel
daadwerkelijk bevestigd is. Zie ook de
aanvullende gebruikshandleiding voor het
comfort steunwiel 400F.

Tijdens het rijden op de openbare weg met gemonteerd
comfort steunwiel is het gehele gebied rondom de

verdelers afgeschermd met behulp van beschermende
doeken (A).

Parkeerlichten en richtingaanwijzers:

Aangezien de parkeerlichten en richtingaanwijzers van de
veldhakselaar in geheven stand worden afgedekt door de
verzameltrommels, is het comfort steunwiel uitgerust met
twee identieke parkeerlichten/richtingaanwijzers (B).
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Transport

KM00321,0000A33 -18-20MAR20-1/1

KM00321,0000A35 -18-20MAR20-1/1

Rijden op de openbare weg (roterend
voorzetstuk zonder comfort transportwiel)
Tijdens het rijden op de openbare weg moet het gehele
gebied rondom de gewasscheiders worden afgeschermd
met behulp van een beschermkap (A).

Montagevolgorde beschermkap (A):

1. Wacht tot de roterende messen helemaal tot stilstand
zijn gekomen. Klap vervolgens de zijmaaieenheden
omhoog.

2. Beng een transportbeveiliging (C) aan op het
middelste verdelerpunt en klap deze uit.

3. Breng beschermkappen (A) op de linker- en
rechterzijde aan en bevestig deze met het touw dat
met de transportbeveiliging is geleverd.

4. De glijschoenen, messen en overige scherpe randen
worden afgedekt door beschermende doeken.

Parkeerlichten en richtingaanwijzers:

Aangezien de parkeerlichten en richtingaanwijzers
van de veldhakselaar in geheven stand doorgaans
worden geblokkeerd door de invoertrommels, is de
transportbeveiliging uitgerust met twee identieke
parkeerlichten en richtingaanwijzers (B). Gebruik voor de
12 volt voeding de 7-polige stekker aan de rechterzijde
van de veldhakselaar.
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A—Afscherming
B—Parkeerlichten/richtingaan-

wijzers

C—Verkeersveiligheidsbe-
scherming

Bodemvrijheid:

Tijdens het rijden op de openbare weg moet
het roterend voorzetstuk geheven zijn, zodat de
verkeersveiligheidsbescherming (C) zich ca. 300 mm (1
ft) boven de grond bevindt.

Stel de AHC-sensoren in de transportstand
De AHC-sensors (a) moeten in de transportstand worden
geplaatst om de maximaal toegestane transportbreedte te
handhaven:

• Zwenk de AHC-sensor (A) in de richting van de pijl.
• Monteer de AHC-sensor (a) op de bout (b).
• Herhaal de procedure aan de andere kant.
A—AHC-sensor B—Bout
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Bediening van het roterend voorzetstuk

KM00321,00003D9 -18-13MAR15-1/1

Werkingsprincipe roterend voorzetstuk
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A—Verzameltrommel
B—Invoerstangen
C—Invoertanden

D—Gewasrichting
E—Invoertrommel
F—Invoertanden

G—Dwarsgeplaatste
invoertrommels

H—Invoertanden

I— Roterende messen

Het roterende voorzetstuk is ontworpen voor het oogsten
van maïs. Het roterende voorzetstuk kan ook worden
gebruikt voor whole-crop silage, alfalfa, koolzaad, bonen,
gierst, zonnebloemen en andere stengelplanten.

Het snijsysteem maakt het mogelijk het gewas vanuit
iedere willekeurige richting te oogsten. Rijen kunnen
evenwijdig, onder rechte hoeken of indien gewenst onder
een schuine hoek worden benaderd.

De snel roterende messen (I) snijden alle stengels
af binnen de werkbreedte. De stengels passeren de
langzaam draaiende verzameltrommels (A) via de
invoerstangen (B). De stengels worden gegrepen door de
tandenrij (C), net als bij een grijper.

Door de voorwaartse beweging van de verzameltrommel
(A) wordt het gewas tegen de geleidingstanden

(H) gedrukt, waardoor de stengels via de geleiders
en afstrijkers naar de invoertrommels (E) worden
meegevoerd. De dwarsgeplaatste invoertrommels (G)
duwen de stengels van de linker en rechter secties achter
de verzameltrommels (A) langs. Hier komen de stengels
in contact met de invoertanden (F).

Vanaf hier worden de stengels in een constante en
compacte stroom in richting (D) naar de toevoerrollen van
de veldhakselaar geleid.

BELANGRIJK: Alle aanwijzingen in de
gebruikshandleiding van de veldhakselaar
met betrekking tot gewichten, aandrijfsnelheid
van het roterend voorzetstuk, bodemgeleiding
en de koppeling van het aanbouwframe
precies opvolgen.
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Bediening van het roterend voorzetstuk

KM00321,000020F -18-24AUG09-1/1

KM00321,0000192 -18-09JUN09-1/1

KM00321,0000198 -18-29JUN12-1/1

Bediening van het roterende voorzetstuk -
Algemeen
Starten van de veldhakselaar

Het starten van de veldhakselaar, het inschakelen van
de messentrommel en het roterende voorzetstuk en het
omkeren van de invoerrollen dient altijd plaats te vinden bij
stationair draaiende motor (zie de gebruikershandleiding
van de veldhakselaar voor details). De roterende messen
bewegen niet (vanwege een vrijloopsysteem).

De voorruitversnelling alleen inschakelen bij stationair
toerental. Hierdoor wordt onnodige slijtage van de
koppelingen voorkomen.

Bediening van het roterende voorzetstuk

Als de messentrommel met de juiste snelheid draait en
de roterende messen de juiste snelheid hebben, in het
staande gewas rijden.

De rijsnelheid varieert afhankelijk van de dichtheid van het
gewas, gewassoort en de prestaties van de veldhakselaar.

Houd bij het draaien op de kopakker het toerental vast.
Hierdoor wordt onnodige slijtage aan de aandrijflijn van
het roterende voorzetstuk voorkomen.

Houd bij het wisselen van de silagewagen het roterende
voorzetstuk ingeschakeld. Hierdoor wordt onnodige
slijtage aan de aandrijflijn van het roterende voorzetstuk
voorkomen.

Opheffen van blokkeringen

WAARSCHUWING: Kans op ernstig letsel!
Probeer nooit verstoppingen met de hand uit een
draaiende machine te verwijderen. Schakel eerste
motor van de veldhakselaar uit en wacht totdat de
bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

Tijdens het oogsten kunnen de meeste verstoppingen
worden verholpen door de draairichting van de
verzameltrommels kort om te keren.

Opheffen van blokkeringen op CLAAS
veldhakselaars
Als blokkeringen optreden kunnen de verzameltrommels
worden gestopt en vervolgens worden omgekeerd.

Om blokkeringen op te heffen:

• Stop de machine.
• Rijd de veldhakselaar over een korte afstand achteruit.
• Druk knop (A) kort in en wacht totdat het
invoermechanisme en het roterende voorzetstuk
gestopt zijn.
• Druk knop (A) aan en houd deze ingedrukt tot de
blokkering is opgeheven.

OPMERKING: Het omkeerproces wordt uitgevoerd
zo lang knop (A) ingedrukt blijft.

WAARSCHUWING: Kans op ernstig letsel!
Probeer nooit verstoppingen met de hand uit een
draaiende machine te verwijderen. Schakel eerste
motor van de veldhakselaar uit en wacht totdat de
bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

A—Toets
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Bediening van het roterend voorzetstuk

KM00321,00003DB -18-13MAR15-1/1

KM00321,00003DA -18-13MAR15-1/1

Rijafstand afstellen
Bij het oogsten van maïs met een rijenafstand van 96,5
cm (38 inch), moeten de gewasverdelers (A) aan beide
zijden aan de buitenkant worden geplaatst.

• Maak bouten (B) los.
• Plaats de gewasverdelers (A) aan de buitenkant.
• Draai schroeven (B) weer vast.
A—Verdeler B—Bouten
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Snelheid verzameltrommel

OPMERKING: De snelheid van de verzameltrommels
is afhankelijk van de dichtheid van het gewas, de
gewassoort en het type veldhakselaar.

OPMERKING: De snelheid waarmee de verzamel-
trommels draaien kan worden gewijzigd. De
roterende messen draaien met een vaste snel-
heid die niet kan worden gewijzigd.
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Bediening van het roterend voorzetstuk

KM00321,000018B -18-08JUN09-1/1

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000B20 -18-27OCT20-1/2

Instelling snijlengte bij CLAAS veldhakselaar
Bij CLAAS veldhakselaars worden de transmissie voor de
snijlengte en de snelheid van het roterend voorzetstuk
onafhankelijk van elkaar geschakeld.

De CLAAS veldhakselaar en het KEMPER roterend
voorzetstuk hebben elk 2 snelheden.

Raadpleeg de gebruikshandleiding voor de instellingen
aan de veldhakselaar.

Bij het KEMPER roterend voorzetstuk worden de 1e (A) en
2e snelheid (B) direct op het transmissiehuis geschakeld.

A—1. snelheid B—2. snelheid
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Snijlengte en trommelsnelheid bij CLAAS
veldhakselaars 830-900 (types 492, 496 en
500)
Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengte-instelling.

Messentrommelmet 24messen (types 492, 496 en 500)
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II—Snijlengte,
messentrommel met

2x12 messen

II—Hendel (B) positie III—Hendel (A)
positie

IV—Hendel (C)
positie

V—Roterend
voorzetstuk,
snelheid

VI—Verzameltrom-
mel, snelheid

4 mm 1 Langzaam Langzaam 1 22

5,5 mm 1 Snel Snel 1 26

7 mm 2 Langzaam Langzaam 2 27

9 mm 2 Snel Snel 1 26

14 mm 3 Langzaam Langzaam 2 27

17 mm 3 Snel Snel 2 33
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Bediening van het roterend voorzetstuk

KM00321,0000B20 -18-27OCT20-2/2

Vervolg op volgende pagina KM00321,00001B1 -18-16JUN09-1/2

Messentrommelmet 20messen (types 492, 496 en 500)
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II—Snijlengte,
messentrommel met

2x10 messen

II—Hendel (B) positie III—Hendel (A)
positie

IV—Hendel (C)
positie

V—Roterend
voorzetstuk,
snelheid

VI—Verzameltrom-
mel, snelheid

5 mm 1 Langzaam Langzaam 1 22

6,5 mm 1 Snel Snel 1 26

8,5 mm 2 Langzaam Langzaam 2 27

11 mm 2 Snel Snel 1 26

17 mm 3 Langzaam Langzaam 2 27

21 mm 3 Snel Snel 2 33

Snijlengte en trommelsnelheid bij CLAAS
veldhakselaars 830-900 (type 493)
Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengte-instelling.

Messentrommel met 24 messen (type 493)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmis-
sie, veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x12 messen 2x6 messen Versnelling Versnelling t/min

6 mm 12 mm 1 26

7 mm 14 mm 1 26

8 mm 16 mm 1 26

9 mm 18 mm 1 26

10 mm 20 mm

1

2 33

8 mm 16 mm 1 26

9 mm 18 mm 1 26

10 mm 20 mm 2 33

11 mm 22 mm 2 33

12 mm 24 mm 2 33

13 mm 26 mm 2 33

14 mm 28 mm

2

2 33
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Messentrommel met 20 messen (type 493)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Snijlengtetransmis-
sie, veldhakselaar

III—Transmissie roterend
voorzetstuk

IV—Snelheid
verzameltrommel

2x10 messen 2x5 messen Versnelling Versnelling t/min

7,3 mm 14,7 mm 1 26

8,5 mm 17,0 mm 1 26

9,7 mm 19,3 mm 1 26

10,8 mm 21,7 mm 1 26

12 mm 24 mm

1

2 33

10 mm 20 mm 1 26

11,2 mm 22,4 mm 1 26

12,4 mm 24,8 mm 2 33

13,6 mm 27,2 mm 2 33

14,8 mm 29,6 mm 2 33

16 mm 32 mm 2 33

17,2 mm 34,4 mm

2

2 33

Snijlengte en trommelsnelheid bij CLAAS
veldhakselaars 930-980 (types 494, 497 en
498)
Voorselectie van snijlengte bij veldhakselaars met
standaard maaibordaandrijving

Bij de veldhakselaar wordt de grove instelling van de
snijlengte geselecteerd m.b.v. schakelaar (A). (Zie de
gebruikershandleiding van de veldhakselaar.)

Tweeversnellingentransmissie

De tweeversnellingentransmissie van het roterend
voorzetstuk is beschikbaar in twee versies:

• Verhoogde snelheid voor een normale tot grote
snijlengte (standaard)
• Verlaagde snelheid voor een korte snijlengte (optie)

Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengte-instelling.
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A—Schakelaars
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Messentrommel met 36 messen (types 494, 497 en 498)
Tweeversnellingentransmissie (II) voor een normale
tot grote snijlengte (standaard)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Transmissiehuis roterend
voorzetstuk

III—Verzameltrommel, snelheid

2x18 messen 2x9 messen Toerental t/min

4 mm (0,16 in.) 8 mm (0,31 in.) 1 26

4,7 mm (0,18 in.) 9,4 mm (0,37 in.) 1 26

5,3 mm (0,21 in.) 10,6 mm (0,42 in.) 1 26

6,0 mm (0,24 in.) 12,0 mm (0,47 in.) 1 26

6,7 mm (0,26 in.) 13,4 mm (0,52 in.) 2 33

7,3 mm (0,29 in.) 14,6 mm (0,57 in.) 2 33

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 2 33

8,7 mm (0,34 in.) 17,4 mm (0,68 in.) 2 33

9,3 mm (0,37 in.) 18,6 mm (0,73 in.) 2 33

Tweeversnellingentransmissie (II) voor een
korte snijlengte (optie)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Transmissiehuis roterend
voorzetstuk

III—Verzameltrommel, snelheid

2x18 messen 2x9 messen Toerental t/min

2,7 mm (0,11 in.) 5,4 mm (0,21 in.) 2 20

3,3 mm (0,13 in.) 6,6 mm (0,26 in.) 2 20

4,0 mm (0,16 in.) 8,0 mm (0,31 in.) 2 20

4,7 mm (0,18 in.) 9,4 mm (0,37 in.) 2 20

5,3 mm (0,21 in.) 10,6 mm (0,42 in.) 1 26

6,0 mm (0,24 in.) 12,0 mm (0,47 in.) 1 26

6,7 mm (0,26 in.) 13,4 mm (0,52 in.) 1 26

7,3 mm (0,29 in.) 14,6 mm (0,57 in.) 1 26
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Messentrommel met 24 messen (types 494, 497 en 498)
Tweeversnellingentransmissie (II) voor een normale
tot grote snijlengte (standaard)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Transmissiehuis roterend
voorzetstuk

III—Verzameltrommel, snelheid

2x12 messen 2x6 messen Toerental t/min

6 mm (0,24 in.) 12 mm (0,47 in.) 1 26

7 mm (0,28 in.) 14 mm (0,55 in.) 1 26

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 1 26

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 26

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 2 33

11 mm (0,43 in.) 22 mm (0,87 in.) 2 33

12 mm (0,47 in.) 24 mm (0,94 in.) 2 33

13 mm (0,26 in.) 26 mm (1,02 in.) 2 33

14 mm (0,55 in.) 28 mm (1,10 in.) 2 33

Tweeversnellingentransmissie (II) voor een
korte snijlengte (optie)
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I—Snijlengte, aantal messen II—Transmissiehuis roterend
voorzetstuk

III—Verzameltrommel, snelheid

2x12 messen 2x6 messen Toerental t/min

4 mm (0,16 in.) 8 mm (0,31 in.) 2 20

5 mm (0,20 in.) 10 mm (0,39 in.) 2 20

6 mm (0,24 in.) 12 mm (0,47 in.) 2 20

7 mm (0,28 in.) 14 mm (0,55 in.) 2 20

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,62 in.) 1 26

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 26

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 1 26

11 mm (0,43 in.) 22 mm (0,87 in.) 1 26
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Versnellingsselectie afstellen met
multi-speed transmissie voor CLAAS
veldhakselaars
De multi-speed aandrijving voor CLAAS veldhakselaars
heeft 4 versnellingen.

De eerste 2 versnellingen worden geselecteerd door moer
(B) aan de buitenzijde van de aandrijving te draaien.

De gehele multi-speed aandrijving kan worden
gedraaid zodat nog 2 versnellingen (A) kunnen worden
geselecteerd.

Als de aandrijving in de getoonde positie staat, kunnen de
eerste en de tweede versnelling worden geselecteerd.

A—Posities eerste en tweede
versnellingen

B—Moer (tweede versnelling
ingeschakeld)
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De multi-speed transmissie draaien

Om de derde en de vierde versnelling te kunnen
selecteren, moet de gehele aandrijving rond zijn centrale
as worden gedraaid.

Ga als volgt te werk:

1. Demonteer de kruiskoppelingsas (A) van de
transmissie.

2. Maak de inbusbouten (B) los.

A—Kruiskoppelingsas B—Inbusbouten K
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3. Draai aandrijving (C) 180°.

OPMERKING: De transmissie kan worden gedraaid
zonder deze te verwijderen.

4. Draai de inbusbouten (D) volgens de specificaties vast.
Specificatie

Transmissie, inbusbou-
ten—Aanhaalmoment...................................................... 95 Nm (70 lb-ft)

5. Breng de kruiskoppelingsas (E) en de afscherming
(F) weer aan.

C—Versnellingsbak
D—Inbusbouten

E—Kruiskoppelingsas
F—Afscherming
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Snijlengtes en tandwielselectie met
multi-speed aandrijving voor CLAAS
veldhakselaars
Zie de onderstaande tabel voor het bepalen van de
snijlengte-instelling.

OPMERKING: De grijs gemarkeerde snijlengtes kunnen
onder omstandigheden leiden tot problemen
in de materiaalstroom.

Snijlengtes in mm

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Versnellingsselectie (4 versnellingen)

Messentrom-
mel met 20
messen

- - 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

Messentrom-
mel met 24
messen

- 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Messentrom-
mel met 28
messen

1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 - -

Messentrom-
mel met 36
messen

1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 - - - - -

BELANGRIJK: Claas veldhakselaars van de types
498, 499 en 502 zijn voorzien van een variabele
werktuigaandrijving. Het toerental kan in
de instellingen voor snijlengtes worden
gewijzigd. Om zeer hoge trommeltoerentallen

te voorkomen, kan de 4de versnelling van de
multi-speed transmissie niet worden gebruikt.

OPMERKING: Als de 3e versnelling met het hoogste
variabele toerental wordt gebruikt, komt dit
overeen met de 4e versnelling.
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Oogsten
Doe het volgende alvorens met het oogsten te beginnen:

• Klap het roterende voorzetstuk uit
• De geleidebeugels afstellen
• Stel de snelheid waarmee de verzameltrommels
draaien af

BELANGRIJK: Voorkom onnodige slijtage
van de koppelingen. Selecteer altijd de
vooruitversnelling vanuit de neutraalstand.

1. Laat de motor van de veldhakselaar met stationair
toerental draaien.

2. Schakel het roterende voorzetstuk in.
3. Wacht totdat de verzameltrommels en roterende

messen hun werktoerental hebben bereikt.

BELANGRIJK: In de meeste gevallen is het
beste in een rechte hoek op het gewas
toe te rijden. Dit resulteert in de meest
regelmatige gewasstroom.

BELANGRIJK: Observeer altijd de gewasstroom.

4. Rijd met een relatief hoge snelheid het gewas in om
de gewasstroom zo snel mogelijk op gang te brengen.

K
M
23
28
71

—
U
N
—
19
FE

B
15

Hydraulisch systeem
De hydraulische druk mag niet hoger zijn dan 21.000 kPa
(210 bar, 3046 psi).
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Probleemoplossing

Vervolg op volgende pagina KM00321,00003E0 -18-13MAR15-1/2

475plus Roterend voorzetstuk

WAARSCHUWING: Alvorens instellingen
of onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren, ALTIJD:

- De motor afzetten
- De contactsleutel verwijderen
- Wacht tot alle bewegende onderdelen
gestopt zijn.

Symptoom Probleem Oplossing

Hoog benodigd vermogen ondanks
slecht snijden

Roterende messen zijn bot Vervang de roterende messen.

Defecte ruimers Monteer nieuwe ruimers.

Knarsend geluid bij de messen Rotor is vervuild. Reinig de rotor. Reinig zo nodig
het snijgedeelte voordat de eenheid
wordt gebruikt.

Defecte ruimers Monteer nieuwe ruimers.

Trillend roterend voorzetstuk Onbalans door vervuilde roterende
messen

Reinig de roterende messen.

Asymmetrisch roterende messen
veroorzaken onbalans

Altijd de roterende messen
paarsgewijs vervangen.

Een van de ruimers is gebroken Vervang beide ruimers.

Onbalans van het roterend mes door
te veel verticale speling.

Maak het mes recht of monteer
nieuwe messen.

Stengels worden naar voren
geduwd voordat ze worden
afgesneden (lange, oneven
stoppels)

Bij de verdelers hebben zich bladeren
verzameld

Reinig de verdelers.

Een van de ruimers is gebroken Vervang beide ruimers.

Verzameltrommels stoppen met
draaien

Blokkering in het invoergedeelte Draai de verzameltrommels kort
terug. Herhaal het terugdraaien
indien noodzakelijk.

Versleten glijschoenen Vervangen.

Defecte versnellingsbak Neem contact op met uw KEMPER
dealer.

Oververhitte versnellingsbak Te veel of te weinig olie in de
versnellingsbak

Controleer het olieniveau in de
versnellingsbak en vul zo nodig olie
bij of tap olie af.

De verzameltrommels en roterende
messen starten niet.

Defecte klauwkoppeling Neem contact op met uw KEMPER
dealer.

De complete linker- of rechterzijde
van de eenheid stopt met draaien.

Linker of rechter wrijvingskoppeling
defect

Neem contact op met uw KEMPER
dealer.
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Symptoom Probleem Oplossing

Het voorzetstuk kan niet worden
in- of uitgeklapt.

Een vreemd voorwerp (bijv. graan of
zand) blokkeert de smoring

Neem contact op met uw KEMPER
dealer.

Slecht snijden als de rijen ver uit
elkaar liggen

De eenheid verwerkt zeven
plantenrijen. De middelste rij hindert
het snijden.

Verwerk slechts zes plantenrijen
tegelijk. Raadpleeg zo nodig uw
KEMPER dealer.
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Onderhoudsintervallen

WAARSCHUWING: Alvorens instellingen of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren altijd:
- De machine uitschakelen - De sleutel uit het
contact verwijderen - Wachten tot de bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

BELANGRIJK: De genoemde onderhoudsintervallen
gelden bij normale bedrijfsomstandigheden.
In zware of ongunstige gebruikssituaties kan
smering en olieverversen vaker nodig zijn.

BELANGRIJK: Vervang alle beschadigde onderdelen.

Elke loszittende bout moet met het juiste
aantrekkoppel worden vastgezet.

Vóór het doorsmeren de smeernippels reinigen.
Beschadigde smeernippels onmiddellijk vervangen.
Indien een nieuwe smeernippel geen vet doorlaat,
deze verwijderen en controleren waarom de doorgang
geblokkeerd is.

De in dit hoofdstuk genoemde smeer- en
onderhoudswerkzaamheden moeten ook voor en
na het oogstseizoen worden uitgevoerd.

Smeervet
Smeervet kiezen overeenkomend met de
NLGI-samenstelling en de tot de volgende
onderhoudsbeurt te verwachten buitentemperaturen.

AVIA AVIALITH 2 EP vet wordt geadviseerd.

Ook andere soorten smeervet kunnen worden gebruikt,
mits deze voldoen aan de volgende specificaties:

NLGI classificatie GC-LB

BELANGRIJK: Sommige vet-verdikkingsmiddelen
kunnen niet met andere worden gecombineerd.
Neem contact op met uw smeermiddelenleve-
rancier alvorens verschillende smeermiddelen
met elkaar te mengen.
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Vloeibaar vet voor aandrijvingen
De dwarsgeplaatste invoertrommels van de
invoertrommels zijn gevuld met vloeibaar vet.

De volgende vloeibare smeervetten worden geadviseerd:

Fabrikant Aanduiding

ARAL ARALUB FDP 00

BP ENERGREASE HT 00 EP

TEXACO STARFAK E 900

WESTFALEN GRESANAT X 00

Ook andere soorten vloeibaar smeervet kunnen worden
gebruikt, mits deze voldoen aan de volgende specificaties:

NLGI Service Classification NLGI 00
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Versnellingsbak-olie
Gebruik olie met een viscositeit die past bij de
omgevingstemperatuur die wordt verwacht.

Transmissie-olie dient te voldoen aan API classificatie
GL-5.

TS
16
53

—
U
N
—
14
M
A
R
96

Koelvloeistof slipkoppeling hoofdaandrijving

Het koelsysteem van de slipkoppeling van de
hoofdaandrijving is het gehele jaar beschermd tegen
corrosie en vorst tot -37 °C (-34 °F).

Gebruik een koelvloeistofconcentraat op
ethyleenglycol-basis met een laag silicaatgehalte.
De mengverhouding bedraagt 50% concentraat en 50%
water.

Het koelvloeistofconcentraat dient van dien aard te zijn
dat er geen cavitatiecorrosie aan gietijzerdelen in het
koelsysteem kan optreden.

Een mengsel van 50% ethyleenglycol koelvloeistof
met 50% water biedt een beveiliging tegen bevriezing
tot -37 °C (-34 °F). Indien bescherming tegen lagere
temperaturen nodig is, raadpleeg dan uw KEMPER dealer.

De waterkwaliteit is belangrijk voor een optimale
werking van het koelsysteem. Er wordt gedestilleerd,
gedeïoniseerd of gedemineraliseerd water aanbevolen
voor menging met koelvloeistofconcentraat op basis van
ethyleenglycol.

Verversingsintervallen koelvloeistof

Na de eerste 3 jaar of 3000 bedrijfsuren de koelvloeistof
van de slipkoppeling van de hoofdaandrijving aftappen,
het koelsysteem doorspoelen en met verse koelvloeistof
vullen. Tap bij elk interval de koelvloeistof af, spoel het
systeem door en vul met nieuwe koelvloeistof.
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Gebruik van andere en synthetische smeermiddelen

De omstandigheden kunnen in bepaalde gebieden het
gebruik van andere, in deze handleiding niet aangegeven
smeermiddelen noodzakelijk maken.

Enkele smeermiddelen zijn mogelijk in uw regio niet
verkrijgbaar.

Neem contact op met uw KEMPER dealer voor informatie
en aanbevelingen.

Synthetische smeermiddelen kunnen worden gebruikt
indien ze aan de in deze handleiding genoemde
prestatievereisten voldoen.

De in deze handleiding aangegeven temperatuurgrens-
waarden en onderhoudsintervallen gelden voor gewone
en synthetische smeermiddelen.

Er mogen bewerkte smeermiddelen (terugwinningspro-
ducten) worden gebruikt, mits ze met de specificaties
overeenstemmen.

Mengen van smeermiddelen

Over het algemeen is het niet toegestaan om verschillende
oliesoorten en oliemerken te mengen. De door de fabrikant
gebruikte olietoevoegingen zijn zo gekozen dat de oliën
beantwoorden aan bepaalde specificaties en vereisten.

Het mengen van verschillende oliën kan de beoogde
werking van de toevoegingen nadelig beïnvloeden en de
smering verminderen.

Neem contact op met uw KEMPER dealer voor informatie
en aanbevelingen.

Opslag van smeermiddel

Alleen schone smeermiddelen garanderen optimale
werking van de machine.

Gebruik schone reservoirs voor smeermiddelen.

Bewaar smeermiddelen en reservoirs beschermd tegen
stof, vocht en vuil. Bewaar reservoirs liggend zodat zich
geen water en vuil kan ophopen.

Kenmerk reservoirs duidelijk en onverwisselbaar.

Voer oude smeermiddelreservoirs af volgens de
voorschriften.

Aan het begin van elk oogstseizoen
Voor ingebruikname van de veldhakselaar moet
een algemene controle van de slipkoppeling van de
hoofdaandrijving en de verzameltrommels worden
uitgevoerd. Zie in het hoofdstuk “Onderhoud” het gedeelte

“Verlagen van de druk op de slipkoppelingen van de
hoofdaandrijving”.

Laat het roterende voorzetstuk enkele minuten draaien.
Controleer dan alle lagers. Als oververhitting of overmatige
speling geconstateerd wordt, de betreffende lagers voor
gebruik van het roterende voorzetstuk vervangen.
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Gebruik originele KEMPER onderdelen
Originele KEMPER onderdelen zijn speciaal ontwikkeld
voor KEMPER machines.

Onderdelen van andere fabrikanten zijn door KEMPER
noch getest, noch vrijgegeven. Het gebruik van dergelijke
delen in KEMPER machines kan het functioneren van
de KEMPER machines beïnvloeden en daarmee een
risicofactor vormen.

Gebruik ter voorkoming van dit risico uitsluitend KEMPER
onderdelen.
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Aan het begin van elk
oogstseizoen—Kraagbouten
Controleer vóór ieder oogstseizoen het aantrekkoppel van
de kraagbouten (A) en trek deze zo nodig aan.

Koppel:
Specificatie

Kraagbouten—Aanhaal-
moment.................................................................... 200 N•m (148 lb.-ft.)

A—Kraagbouten
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Aan het begin van elk
oogstseizoen—Bevestigingsbouten
montageflens transmissie
De flenskopbouten (A) bij de montageflenzen van de
transmissie van de verzameltrommels dienen te worden
nagetrokken met het voorgeschreven aantrekkoppel vóór
het oogstseizoen en vervolgens na iedere 50 bedrijfsuren.

Koppel:
Specificatie

Bevestigingsbouten
montageflens transmis-
sie—Aanhaalmoment................................................... 95 N•m (70 lb.-ft.)

A—Bout
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Aan het begin van elk oogstseizoen — vergrendeling van het chassis aanpassen
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Roterende voorzetstukken voor Claas veldhakselaars
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Roterende voorzetstukken voor Fendt veldhakselaars

A—As
B—Klauw

X—Instelmaat

Steek een as (A) met een diameter van 35 mm (1,38 inch)
in de vangmuil (B). Sluit vangmuil (B) door het roterende
voorzetstuk omhoog te klappen.

BELANGRIJK: Til de roterend voorzetstuk langzaam
op om beschadiging van de vangmuil en
beugels te voorkomen.

Pas de afmeting (X) van de beugel zodanig af dat as (A)
zonder speling in vangmuil (B) past.
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KM00321,00006D3 -18-06OCT17-1/1

Overzicht van transmissies en olieniveaus op het roterende maaibord
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A—Olieaftapplug
B—Olievulplug
C—Ontluchting
D—Oliepeilplug
1—Verzameltrommels, haakse

overbrenging met rechte
vertanding - 8,5 l (2.25 U.S.
gal.)

2—Satellietenhuis - 1,5 l (0.4 US.
gal.)

3—Geleidingstrommel, haakse
overbrenging met rechte
vertanding (voor gehele
levensduur gevuld met 1,1
kg (2.42 lb) vet met lage
viscositeit)

4—Haakse overbrenging met
rechte vertanding - 1,1 l (0.29
U.S. gal)

5—Dwarsgeplaatste
invoertrommels met haakse
overbrenging en rechte
vertanding - 2,5 l (0.66 U.S.
gal)

6—Verzameltrommels, haakse
overbrenging met rechte
vertanding - 8,5 l (2.25 U.S.
gal.)

BELANGRIJK: De olie in de transmissies moet
worden ververst na de eerste 100 bedrijfsuren
en vervolgens om de 500 bedrijfsuren.

1. Breng het roterende maaibord omhoog tot het
horizontaal staat.

2. Klap het roterend voorzetstuk uit.
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,00006D4 -18-09OCT17-1/2

KM00321,00006D4 -18-09OCT17-2/2

Overzicht van olieniveaus voor de ingaande
transmissie
Roterende voorzetstukken voor CLAAS veld-
hakselaars

A—Transmissie - 4,3 l (1.14
U.S. gal.)

B—Kegelvormig aandrijftand-
wiel aandrijving voor snel-
koppeling (optie) - 1,2 l
(0.32 U.S. gal.)

C—Multi-speed transmissie
met 4 versnellingen (optie)
- 1,25 l (0.33 U.S. gal.)
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Versnellingsbak met handmatig schakelen
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Kegelvormig aandrijftandwiel aandrijving voor snelkoppeling (optie)
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Multi-speed transmissie met 4 versnellingen (optie)

Roterende voorzetstukken voor KRONE
veldhakselaars

A—Satellietenhuis - 0,8 l (0.21
US. gal.)
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,0000732 -18-22JAN18-1/1

KM00321,00008C0 -18-05MAR19-1/1

KM00321,00006D5 -18-09OCT17-1/1

Na elke 10 bedrijfsuren—Ruimers en
rotormessegmenten
Controleer alle ruimers (A) en rotormessegmenten (B)
op slijtage.

Vervang versleten onderdelen (zie hoofdstuk
“Onderhoud”).

A—Ruimers B—Rotormessegment
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Om de 10 bedrijfsuren – Balansgewichten
Controleer de balansgewichten (A) onder de buitenste
rotormessen op slijtage.

Vervang beschadigde of versleten balansgewichten en
bouten.

Monteer bouten met Loctite® 270 en draai ze aan met het
gespecificeerde aanhaalmoment.

Specificatie
Bevestigingsbouten ba-
lansgewicht—Aanhaal-
moment...................................................................... 25 N·m (18,5 lb-ft.)

A—Balansgewichten
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Loctite is een handelsmerk van Henkel Corporation

Om de 10 bedrijfsuur—Kruiskoppelingsas
Met vet smeren.

A—Kruiskoppelingsas, CLAAS
Type 492

A—Kruiskoppelingsas, FENDT

B—Kruiskoppelingsas, CLAAS
Types 493, 494, 497 en 498
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,00001B6 -18-17JUN09-1/1

KM00321,00003E4 -18-13MAR15-1/1

Om de 10 bedrijfsuren—Onderste rollen
kantelframe
Met vet smeren.
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Om de 50 bedrijfsuren—Buitenste
aandrijvingen
Verwijder afdekkingen (A) en smeer de lagers en
aandrijfassen.

Monteer afdekkingen (A) weer.

A—Afdekkingen
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,00001B8 -18-17JUN09-1/1

KM00321,00001B9 -18-17JUN09-1/1

Om de 50 bedrijfsuren—Klauwkoppeling
Reinig alle klauwkoppelingen (zie pijlen).

Met vet smeren.

Breng ook een laag vet aan op het gegroefde oppervlak
van de klauwkoppelingen; gebruik hiervoor een kwast.
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Om de 50 bedrijfsuren—Onderste pen van
hydraulische cilinder en scharnierpunten
van de buitenste eenheden
Met vet smeren.
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,00001BA -18-17JUN09-1/1

KM00321,000019A -18-12JUN09-1/1

Om de 50 bedrijfsuren - Bovenste rollen
kantelframe
Met vet smeren.
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Om de 3 jaar—Koelvloeistof slipkoppeling hoofdaandrijving vervangen

WAARSCHUWING: Probeer nooit de aftap-/vulplug
(B) te openen als de koppeling heet is! Wacht
tot de slipkoppeling is afgekoeld. Draai
eerst plug (B) een omwenteling los om de
overdruk te laten ontsnappen.

De binnenzijde van de slipkoppeling (A) kan worden
afgetapt en gevuld. Voor deze werkzaamheden moet de
slipkoppeling van de machine worden verwijderd. Voor
het aftappen/vullen van de slipkoppeling wordt daarom
geadviseerd contact op te nemen met uw KEMPER dealer.

Specificatie
Binnenzijde slipkoppeling
hoofdaandrijving—Capa-
citeit............................................................................ 1,3 l (0.26 US gal.)
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Smering en periodiek onderhoud

KM00321,00003E5 -18-13MAR15-1/1

Na elk oogstseizoen
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A—Uitsparingen

• Reinig het complete roterend voorzetstuk - let hierbij
speciaal op de uitsparingen (A) in de verzameltrommels.
• Ververs de transmissie-olie in alle transmissies. Zie
Overzicht van transmissies en olieniveaus op het
roterend voorzetstuk.
• Smeer alle smeerpunten.
• Controleer het complete roterend voorzetstuk op
defecte of versleten onderdelen. Bestel de betreffende

onderdelen zo spoedig mogelijk bij uw KEMPER
dealer, zodat deze ruim voor de start van het volgende
oogstseizoen kunnen worden gemonteerd.

BELANGRIJK: Correct onderhouden voorzetstukken
geven het beste resultaat.
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Onderhoud

DX,TORQ2 -18-30MAY18-1/1

Momentwaarden voor metrische bouten en schroeven
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Categorie 4,8 Categorie 8,8 of 9,8 Categorie 10,9 Categorie 12,9
Bout- of

schroefmaat Zeskantkopa Flenskopb Zeskantkopa Flenskopb Zeskantkopa Flenskopb Zeskantkopa Flenskopb

N·m
lb-in-
ch N·m

lb-in-
ch N·m

lb-in-
ch N·m

lb-in-
ch N·m

lb-in-
ch N·m

lb-in-
ch N·m

lb-in-
ch N·m

lb-in-
ch

M6 3,6 31,9 3,9 34,5 6,7 59,3 7,3 64,6 9,8 86,7 10,8 95,6 11,5 102 12,6 112

N·m lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft

M8 8,6 76,1 9,4 83,2 16,2 143 17,6 156 23,8 17,6 25,9 19,1 27,8 20,5 30,3 22,3

N·m lb·ft Nm lb·ft Nm lb·ft

M10 16,9 150 18,4 13,6 31,9 23,5 34,7 25,6 46,8 34,5 51 37,6 55 40,6 60 44,3

N·m lb·ft

M12 — — — — 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 77,4

M14 — — — — 87 64,2 96 70,8 128 94,4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99,6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

De nominale opgesomde momentwaarden gelden alleen voor algemeen gebruik
met de veronderstelde exactheid bij het aandraaien van 20%, zoals met een
handmatige momentsleutel.
Deze waarden gelden NIET bij een afwijkende momentwaarde of
aandraaiprocedure bij een specifieke toepassing.
Raadpleeg de aandraaivoorschriften voor de specifieke toepassing voor
borgmoeren, voor RVS-bevestigingen, of voor moeren van U-beugels.

Vervang bevestigingen door bevestigingen van dezelfde of een
hogere klasse. Draai verbindingen van een hogere klasse aan
met het originele aanhaalmoment.

• Controleer of schroefdraden van de bevestigingen schoon zijn.
• Breng een dunne laag Hy-Gard™ of een vergelijkbare olie aan onder de kop en op de schroefdraden van de bevestiging, zoals hieronder
afgebeeld.
• Breng niet teveel olie aan om de kans op hydraulische afsluiting in blinde openingen door te veel olie te reduceren.
• Let op het juiste aangrijpen van de schroefdraad.

TS1741 —UN—22MAY18

aKolomwaarden zeskantige kop gelden voor ISO 4014 en ISO 4017 zeskantige kop, ISO 4162 inbusbouten en ISO 4032 zeskantmoeren.
bKolomwaarden zeskantige flens gelden voor ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 of EN 1665-zeskantige flens-producten.
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Onderhoud

KM00321,0000A40 -18-26MAR20-1/2

KM00321,0000A40 -18-26MAR20-2/2

Verlagen van de druk op de slipkoppelingen
van de hoofdaandrijving

WAARSCHUWING: Alvorens instellingen
of onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren, ALTIJD:
- de motor uitzetten.
- de contactsleutel verwijderen
- wachten tot alle bewegende delen tot
stilstand zijn gekomen.

De twee slipkoppelingen (D) in de hoofdaandrijving
beschermen het roterende voorzetstuk tegen onnodige
belastingen. Het is daarom belangrijk deze koppelingen
correct te onderhouden. Het aantrekkoppel bedraagt
1180 Nm (870,3 lb-ft).

BELANGRIJK: De volgende stappen dienen te
worden uitgevoerd alvorens het roterend
voorzetstuk voor de eerste keer wordt gebruikt
en vóór ieder oogstseizoen.

1. Verwijder de afdekking (A). Verwijder eerst de bouten
(B).
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2. Draai schroeven (C) aan. Hierdoor wordt de druk op
de koppelingsschijven verlaagd.

3. Draai de koppeling met de hand.

BELANGRIJK: Indien de slipkoppeling niet met de
hand kan worden gedraaid, dan dient deze
te worden gedemonteerd en gereinigd. Zie
”Demontage slipkoppeling” in dit hoofdstuk.

4. Draai bouten (C) zo ver mogelijk los (zonder ze
volledig te verwijderen).

5. Monteer afdekking (A) en draai bouten (B) vast.

BELANGRIJK: Het verdient aanbeveling de
slipkoppelingen eenmaal per jaar door een
KEMPER dealer te laten controleren.
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Onderhoud

KM00321,0000148 -18-26MAR09-1/1

Demonteren slipkoppeling
Indien het niet mogelijk is om de slipkoppeling met de
hand te draaien zoals beschreven onder ”Verlagen van
de druk op de slipkoppelingen van de hoofdaandrijving”,
dient deze te worden gedemonteerd en gereinigd. Ga
hierbij als volgt te werk:

1. Verwijder de koppelingen van het voorzetstuk.

2. Draai de moeren (A) vast. Hierdoor wordt de druk op
de frictieschijven verlaagd.

3. Verwijder de bus (I) uit de behuizing (B).

4. Verwijder vervolgens alle componenten van de
slipkoppeling uit de behuizing (B).

5. Reinig alle componenten, met name de frictieschijven
(C, E). Vervang versleten onderdelen.

6. Monteer alle onderdelen weer.

7. Monteer bus (I) zoals hieronder getoond onder
“Koppel”.

8. Draai de moeren (A) zo ver mogelijk los, maar
verwijder ze niet.

9. Monteer de koppelingen op het voorzetstuk.

Aantrekkoppel:

BELANGRIJK: Het aantrekkoppel van 1180 Nm (870.3
lb-ft) mag niet worden overschreden.

Het koppel wordt ingesteld door het profiel (F) naar
binnen te verplaatsen en te laten aangrijpen in inwendige
uitsparing (H) van behuizing (B).

A—Moer
B—Behuizing
C—Frictieschijf
D—Koelvloeistofreservoir - 1,3

l (0.34 US. gal)
— 0,65 l (0.17 US gal.) Water
— 0,65 l (0.17 US gal.)

Antivries

E—Frictieschijf
F—Profiel
G—Uitwendige uitsparing
H—Inwendige uitsparing
I— Bus
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Onderhoud

Vervolg op volgende pagina KM00321,0000149 -18-26MAR09-1/3

Montage van nieuwe roterende mesbladen (grote trommels)
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A—Geel blad
B—Zwart blad

C—Plaatstrip
D—Ruimer (linksom)

E—Ruimer (rechtsom)
F—Versterkingsplaat

WAARSCHUWING: Alvorens instellingen of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren altijd:
- De machine uitschakelen - De sleutel uit het
contact verwijderen - Wachten tot de bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

BELANGRIJK: Monteer de roterende mesbladen met
de punten in de snijrichting (G).

1. Er zijn verschillende mesbladen.
In totaal zijn 8 mesbladen op ieder roterend mes
gemonteerd.
- 4 gele bladen (A), en

- 4 zwarte bladen (B)
2. De mesbladen worden als volgt gemonteerd: 2

gele (A), vervolgens 2 zwarte (B). Vergeet niet de
plaatstrippen (C) te monteren.

BELANGRIJK: Monteer de mesbladen met de
gecoate zijde naar boven gericht.

3. Vergeet niet de ruimers (D) of (E) en versterkingsplaten
(F) te monteren op de zwarte of gele bladen zoals
getoond in het betreffende montageschema (I) of
(II), afhankelijk van of gecoate (I) of ongecoate (II)
mesbladen worden gemonteerd. Ruimer (D) is voor
rotatie linksom en ruimer (E) voor rotatie rechtsom.
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Onderhoud

KM00321,0000149 -18-26MAR09-2/3

KM00321,0000149 -18-26MAR09-3/3

OPMERKING: Monteer ruimers (D) en (E) met de
snijranden in de snijrichting.

Monteer alle bevestigingsbouten van de mesbladen en
ruimers met het voorgeschreven aantrekkoppel.

Specificatie
M8 bouten—Aantrekkop-
pel...................................................................................................28 Nm

20.65 lb-ft
M10 bouten—Aantrek-
koppel.............................................................................................51 Nm

37.62 lb-ft

A—M8 bouten B—M10 bouten
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Onderhoud

Vervolg op volgende pagina KM00321,00003E6 -18-16MAR15-1/3

Montage van nieuwe roterende mesbladen (kleine trommels)
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A—Geel blad
B—Zwart blad

C—Ruimer (linksom)
D—Beugel

E—Ruimer (rechtsom)
F—Snijrichting

WAARSCHUWING: Alvorens instellingen
of onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren, ALTIJD:
- De motor afzetten
- De contactsleutel verwijderen
- Wacht tot alle bewegende onderdelen
gestopt zijn.

BELANGRIJK: Monteer de roterende mesbladen
met de punten in de snijrichting (F).

1. Er zijn verschillende mesbladen.

In totaal zijn 4 mesbladen op ieder roterend mes
gemonteerd.
- 2 gele bladen (A), en
- 2 zwarte bladen (B)

2. De mesbladen worden als volgt gemonteerd: 1 geel, 1
zwart, 1 geel, 1 zwart mes.

BELANGRIJK: Monteer de bladen met de gecoate
zijde naar boven gericht.

3. Monteer ruimer (C) of (E) zoals getoond in het
montageschema. Ruimer (C) is voor rotatie linksom
en ruimer (E) voor rotatie rechtsom.
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Onderhoud

KM00321,00003E6 -18-16MAR15-2/3

KM00321,00003E6 -18-16MAR15-3/3

KM00321,000014C -18-27MAR09-1/1

OPMERKING: Monteer ruimers (C) en (E) met de
snijranden in de snijrichting.

BELANGRIJK: Gebruik altijd versterkingsplaat (C)
bij het monteren van de ruimers.

Monteer alle bevestigingsbouten van de mesbladen en
ruimers met het voorgeschreven aantrekkoppel.

Specificatie
Bouten (M8)—Aanhaal-
moment.........................................................................................28 N·m

20,65 lb.-ft.
Bouten (M10)—Aanhaal-
moment.........................................................................................51 N·m

37,62 lb.-ft.

A—Bouten (M8)
B—Bouten (M10)

C—Versterkingsplaat
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Instellen verzamelpunten (grote trommels)
Om verstopping en gewasverlies te voorkomen, dienen
de verzamelpunten (A) correct te worden ingesteld.

Houd de afstand (X) altijd tussen 3 en 7 mm (0.12 en
0.27 in.).

De betreffende afstand (X) kan worden ingesteld d.m.v.
twee sleufgaten (zie pijlen).

Specificatie
Verzamelpunten en grote
trommels—Onderlinge
afstand..................................................................................... 3 tot 7 mm

0.12 tot 0.27 in.

A—Verzamelpunt X—3 tot 7 mm (0.12 tot 0.27 in.)
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Onderhoud

KM00321,00003E8 -18-13MAR15-1/1

KM00321,00003E9 -18-13MAR15-1/1

Gewasverdelers afstellen (kleine trommels)
Om verstopping en gewasverlies te voorkomen, dienen
de gewasverdelers (A) correct te worden ingesteld.

Houd de afstand (X) altijd tussen 3 en 7 mm (0.12 en 0.27
in.). Ga als volgt te werk:

• Draai bouten (B) los, stel gewasverdeler (A) op de
betreffende afstand (X) in en zet bouten (B) weer vast.

Specificatie
Gewasverdelers
en kleine
trommels—Onderlinge
afstand..................................................................................... 3 tot 7 mm

0.12 tot 0.27 in.

A—Verdeler
B—Bouten

X—3 tot 7 mm (0.12 tot 0.27 in.)
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Controle van de instelling van de afstrijkers
(kleine trommels)
Om verstoppingen in de toevoer te voorkomen moeten de
afstrijkers (A) zich zo dicht mogelijk bij de invoerrollen
bevinden. De afstrijkers mogen de rollen iets raken.

De afstrijker (A) kan via de sleufgaten (B) worden
ingesteld.

A—Afstrijker B—Sleufgat
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Onderhoud

KM00321,00003EA -18-13MAR15-1/1

Vervolg op volgende pagina KM00321,00003EB -18-16MAR15-1/2

Controle van de instelling van de afstrijkers
(grote trommels)
Om verstoppingen in de toevoer te voorkomen
moeten de afstrijkers (A) zich zo dicht mogelijk bij de
verzameltrommels bevinden. De afstrijkers mogen de
verzameltrommels iets raken.

Draai de bouten (B) en (C) los om de afstrijker (A) in te
stellen.

OPMERKING: Schroef (C) bevindt zich onder de machine.

Stel de afstrijker (A) zo dicht mogelijk af bij de
verzameltrommel.

Zet de bouten (B) en (C) weer vast.

A—Afstrijker
B—Bouten

C—Bout
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Controleer de staat van de ruimers
Controleer regelmatig de staat van de ruimers (A).
Vervang versleten onderdelen.

Beschadigde ruimers belasten de aandrijving overmatig
en kunnen storingen aan het roterende voorzetstuk
veroorzaken.

A—Ruimers
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Onderhoud

KM00321,00003EB -18-16MAR15-2/2

KM00321,000014A -18-26MAR09-1/1

Controleer regelmatig de staat van de ruimers (B).
Vervang versleten onderdelen.

B—Ruimers
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Reiniging roterend voorzetstuk
Los gehakseld gewas kan het beste worden verwijderd
met druklucht en/of een handstoffer.

Bij gebruik van een hogedrukreiniger/stoomreiniger,
houdt u een minimale afstand (X) van 250 mm (9.84 in.).
Raadpleeg de specificaties voor de maximumtemperatuur
en maximumdruk.

Specificatie
Hogedrukreiniger/stoom-
reiniger—Maximumtem-
peratuur............................................................................. 50 °C (122 °F)
Hogedrukreiniger/stoom-
reiniger—Maximumdruk............................... 8000 kPa (80 bar; 1160 psi)
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X—250 mm (9.84 in.)
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Opslag

KM00321,000019E -18-12JUN09-1/1

OUKM001,0000016 -18-15FEB05-1/1

Opslag aan het einde van het oogstseizoen
• Sla het roterende voorzetstuk op een droge,
beschermde plaats op. Indien mogelijk op een vlakke
ondergrond.
• Maak het roterende voorzetstuk voorzichtig schoon
en controleer alle slipkoppelingen. Voer indien
nodig opnieuw instellingen uit. Zie in het hoofdstuk
“Onderhoud” het gedeelte “Verlagen van de druk op de
slipkoppelingen van de hoofdaandrijving”.
• Smeer het roterende voorzetstuk of tap zoals
aangegeven olie af.
• Controleer het roterende voorzetstuk op versleten en
beschadigde onderdelen en vervang deze indien nodig.
Neem voor meer gedetailleerde controles contact op
met uw KEMPER dealer.
• Werk indien nodig de verf bij en reinig de stickers.
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Voor de start van het nieuwe seizoen
• Indien nodig het roterende voorzetstuk grondig reinigen.
• Smeer het roterende voorzetstuk en voer de
onderhoudswerkzaamheden uit die voor de start van
het oogstseizoen uitgevoerd dienen te worden. Zie
“Smering en periodiek onderhoud”.
• Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten.
• Controleer of de uiteinden van het roterende voorzetstuk
kunnen worden uit- en ingeklapt.
• Lees de gebruikshandleiding nog een keer door.
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Technische specificaties

DX,MACH,DESIGN,LIFE -18-14SEP15-1/1

KM00321,00007A8 -18-19MAR18-1/1

KM00321,00003ED -18-13MAR15-1/1

Machine Design Life
Deze machine is ontworpen en gefabriceerd voor een
lange productieve levensduur, hoewel de werkelijk
realiseerbare levensduur afhankelijk is van een aantal
factoren, inclusief de zwaarte van de werkomstandigheden
en het uitvoeren van aanbevolen onderhoud. (Zie
hoofdstuk Onderhoud in deze handleiding.)

Controleer en inspecteer de machine regelmatig
samen met uw John Deere dealer. De inspectie
kan aanbevelingen voor onderhoud, reparatie van
componenten, revisie of vervanging opleveren, of aan

het einde van de levensduur leiden tot de conclusie
dat de machine niet meer kan worden gebruikt. (Zie
afzonderlijk hoofdstuk over ontmantelen in deze
handleiding voor informatie over verwijdering en recycling
van machinecomponenten.)

Geen enkele machine mag worden gebruikt als
veiligheidsgerelateerde componenten ontbreken of
als dringend onderhoud nodig is. Alle ontbrekende of
beschadigde veiligheidsgerelateerde componenten,
inclusief veiligheidslabels moeten voor het in gebruik
nemen van de machine worden gerepareerd of vervangen.

Roterend voorzetstuk 475plus

Aandrijfsysteem .........................................................................................................Natte versnellingsbak met veiligheidskoppeling

Oogstsysteem .......................................................................................................................................6 snel roterende messen
Voor 8 brede rijen of 10 smalle rijen

Gewasinvoer...............................................................................4 langzaam roterende grote verzameltrommels, 2 langzaam roterende
kleine verzameltrommels, 2 dwarsgeplaatste invoertrommels en 2 schuine invoertrommels

Gewicht ................................................................................................................................................... 3300 kg (7275,25 lb.)

Breedte

Transportbreedte ...................................................................................................................................... 3,30 m (10 ft. 9,9 in.)a

Werkbreedte ............................................................................................................................................. 7,50 m (24 ft 7,2 in.)a

Totale breedte .......................................................................................................................................... 7,55 m (24 ft. 9,2 in.)a

Hoogte ................................................................................................................................................... 1,52 m (4 ft. 11,8 in.)a

Lengte......................................................................................................................................................2,78 m (9 ft. 1,4 in.)a

Maximum rijsnelheid ..................................................................................................................................... 15 km/u (9,32 mph)
aAlle afmetingen zijn nominale hoeveelheden. Werkelijke afmetingen kunnen onderhevig zijn aan schomme-
lingen en kunnen van geval tot geval verschillen.

Geluidsniveau
Maximaal geluidsniveau bij het oor van de bestuurder is
overeenkomstig richtlijn DIN ISO 11204. Meetmethode

overeenkomstig ISO 5131 met roterend voorzetstuk
aangesloten op veldhakselaar en gesloten cabine
(gemiddeld niveau):

475.................................................................................................................... 76,1 dB (A)
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Technische specificaties

KM00321,0000A3F -18-25MAR20-1/1

EU-conformiteitsverklaring
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Duitsland

Onderstaande persoon verklaart dat

het product

Machinetype: Roterend voorzetstuk

Model: 475plus

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN NUMMER CERTIFICERINGSMETHODE

Machinerichtlijn 2006/42/EC Zelfcertificatie, volgens artikel 5 van de richtlijn

Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 1 DIN EN ISO 4254-1 Zelfcertificering

Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 7 DIN EN ISO 4254-7 Zelfcertificering

Machineveiligheid DIN EN ISO 12100 Zelfcertificering

Kruiskoppelingsassen en beschermingen DIN EN 12965 Zelfcertificering

Naam en adres van de persoon die het technische constructiebestand vastlegt:

Brigitte Birk
Mannheim, Duitsland D-68008

Plaats van verklaring: 48703 Stadtlohn,
Duitsland

Naam: Richard Wübbels

Datum van verklaring: 01. Maart 2020 Functie: Manager Product Engineering

Productie-eenheid: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Serienummer

KM00321,00000DF -18-22DEC11-1/1

KM00321,00003EF -18-13MAR15-1/1

Serienummerplaatje roterend voorzetstuk

A—Type
B—Type-aanduiding
C—Productidentificatienum-

mer

D—Gewicht
E—Productiejaar
F—Modeljaar
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Serienummer
Vermeld bij het bestellen van onderdelen altijd het
serienummer van het roterende maaibord. Het
serienummer staat op een typeplaatje aan de rechterzijde
van het bevestigingsframe. Noteer het serienummer in
de ruimte hiernaast.
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